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 ןהאזנעבעל ןהכה םדדא רמא
 בקעייוב םשב בקעי תב ירעשב עדונה םכחה ברה יפתושו יער הז

 םינש עבש ימע רבע רשאו* , םישעמב רשיהו , תורמב רקיה , תועדב םלשה

 שדק יארקמ < ףשב עדונה רקיה ך"נתה .תאצוהב הנומאב שדוקה תדובע

 ! ונצראב ונמע ינבב םירבכנהו םירקיה םיליכשמה םתא םכיניע רואל

 המכח ירפס םג םכל איצוה ל םעפה דוע הז רחא ררועתה יפהושו יער הז

 ו הפס תירק : םשב ארק .םלכל .רשא , םינומד קה ונמע ימכחל רשא עדמו

 .ם%כ = ,אוה ןכ ומשכ לשא = , .םיניע רואמ רפסב וז הירק . םג תונבל לחהו
 ,. (תפ" ךרד רשא בבל סו ךרדבו , סויה .וני ני ע ל והנה םג ןכו , ותויה

 ::.למעו עני וילחו ותנקז ימיב וחכ תיראש יצמאמ לכבו ,םעפה םג הב ךלה וירוענמ

 והיגהלו תויעטה 'לכמ יקנ הזה רפסה תא איצוהל תולילו םימי ושפנבו .סונב

 רשא ורוסהמ לכב ו , םויה רע וב ולע רשא תואיגשה לכמ הנ רואכ<

 , ב"י הלע 'ב הנש לטרכב ארוק לוק ורמאמב רבד רשא יפכ ,זאמ וב .רסחי

 לילב איצוה רבכ רשא רפסה הזמ 0 ה קלחב םירשימב וזח םכיניע רשאכו

 , ורהטבו ורדהב

 זומת ד" ומלוע 5% הזה םלועה ןמ רבעו ףטש , יפתושו יער הז הנהו

 רשא ירחא םופדה שבכמ לע ינשה קלחה תא בירקי םרטב , ג'כרת

 םיחנאנ קוחרמו בורקמ ויריכמו ויבהוא לכ ,דועבו , ורמגו , ורקחו , וניכה רבכ

 , וינוקזל םיהלא ותוא ןנח רשא וידלי ינשל המוה םבלו , ותומ לע תורירמב |

 שפנ דועבו ,  םתודליב םימותי וראשנו וירוענ ימי לכ ירירע ךלה רשא ירחא

 םג הנהו , הרמגנ אלו הלחוה רשא , הרקיה וז ותכאלמ לע , הרצמ םימותחה

 כו םיבר = תוכזב האבה 'ה תרזעב סופרה תיבמ אוצי אצוי הזה ינשה קלחה =

 ןיאו ןושארה קלחב םיקיזחמו , הזה רקיה רפסה תחקל םימואחה , םימלש

 םגו .הז רפסל רסמה תא רסי רשא , הירקה הנוב רקיה תמה תוכזבו / ינש |

 ,ומוי תא רגס היר ק ה יתלר תא ביצה םרטבו , הלס ראוצ רע רוסי והנב

 --- ותחונמל םולש אובל והשעמ תא םילשה אל הזה םלשהו .

 וליאוה 1 םראלו 'הל בוט לכש  םיליכשמה םינוקה םתא  התעו

 םייתחה םע דסה ושעו  וליאוה: , םכקח תא םילשהל םתא םג ושוחו

 קלחה תא םג םכיתב לא ףוסאל , תמה םהיבא םעו | , םימותיה :םירליה

 ,וינפל אצי רשא ןושארכ ויפיב לילכ ותוא םיאור םכנה רשא הזה ינשה
 רשאו |

8 



 םש תורומאה דאמ תוליעומהו תובוטה תופסונה לכ תא אלממה אוה רשאו
 ףסכל ףרצמ רפסה אוה לודג רתויה ףסונה סע , ארוק לוק ורמאמב

 וילע תשוה רשא יפכ םלש וריחמ תא וחלשו וליאוה ךא , ופוסב אבה

 בשחתו , םתא םג םכיתותפש אצומ םתישעו םהרמשו ,םש הז רמאמב
 , ןמא יהלא םינומא רמוש םימו תי יבא 'ה תא מ ה ק ר'צל תאז םכל

 העיר -ע'-/0ע7 7/77/0070

 ' הניקה תא רעשב הפ קקוחל יתרמא הז רפסב ןורכז ול םוש עמלו
 .ורבק תבצמ ןבא לע ול יתוקח רשא

 יער שער עה-ע7 077/00

 םלוע ייחל - ראב אובמ אב קחצי

 םלֶסה וישעמו ץראב םדא יח ראב ךא
 תומה םויל ויח ימימ םב  הלעי
 -- .תבצעו למע ראב בוזעל תואלתה םי
 הנדַע לכו גנע ייח לכ םאמ שיאה הז
 הנומא וידי ויה .לוכאל ךא ויפכ עיני
 הנובתו הרותב תונהל תולילו םימי  תוצק
 ויתפשמ ושָמ אל דאמ קבָד שדק ירפסב
 ויתוצילמ וצלמנ  המו .ומואנ היה  םיענ
 וירמאמו | וירפס | ונָמע = ימכחל | םיעודי
 ויריכמ "לכ ודיעי ובּומ לעו ומת לע
 םילולה םַשל בקעןב םש לכ הע
 םילודגה םש רפסב םלוע ןּויצ ול הנב

 ויללהמ לכ ליכהל לכוי = אל ןויצה הז |
 , ויללעמ ללמי אלו ויתודמ םור דומי אל

 , ונייה םימותי םואתפו ,ונאב ותנקז תעל , ונינש תבו ןב ,וניבא דובכ ה'ה

 בקעי"ןב סיזייא כחצי 'הומכ ,ונמע ינב ירעשב עדונה םלשה םכחה בוה
 םיופפ תומש ובוקב רצואה | םירפסה | רצוא רקיה ורפס םיבותכב | בזעו

 ק"פל ג'כרת זומת ד"י .םויב הנש ג"פ ןב .ותויהב נ"יו . םהינמזו םהירבחמו םיפלאל
 ה"בצנת

---90800/6>------- 
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 ומ | םימודאה ןמ הירזע 'ר תודלותל תופסות
 < = יד) מרספב סויס לליעקיג ףסוי 'ר> .סרולס 'ס ומכ סירפס קיתעסו ומלעכ 3פכ סג
 =< לספ תורגלס 6 ; (30 רמוכ) ןעככימכ סכומס סויסודית 'סו (1728 רמוט יסומ
 , (130 רפונ) יסוה יד ירפס ןיכ ןדוע וטקד יכדרמ 'רו קזס ףסוסי 'ר וכ -ופילס
 : = בקעי תככב> ספדס סעטו ןכשמס תכמלמד ספיירב כ"סס ליליכיווכ וספדכ ויזכנמ
 תיבסמ 'סכו ('כ ח"כד) סימ יגנפ 'סכ סוקמ .ןיכע לע ויקספ תועוכס יטפסמ 'סב
 וירסלו ונספמ .סירזע סמכמ 'ר קמ סלכקס דמכ לרזע 'ב סוס . ('כ כ"כד) .תומחלמ
 (ג"יפ) ססוכס תוגורע לעכו ,(פ"פ ססונ ירס) בקעו תגסכ 5עב סיוכס ןמ בקעי ,'ב תל
 תלפ ירכסמ ורכדי .וכממו ; סיפכוקמס ךרד לע קודקדכ רמלמ ויפמ וס ףס עמס
 רזע וסיפיסופ רמומס ותחפסממ ו וילללפמ ילוסו , ססיתומדקככ עכס רקכו .ןומרס
 . 887, 88 75 יסילט קלס ףלסוו תקיתוילכיכ ןיוע | , ךנירוטפכ ורג רשל ונלפמ

 רזעיפפ 'ב : יל סיעדונס .סס סל יליממ לול5 סחנפ '| קחפסמ יככמ (וט
 סכוטכמ ספדנס כסז יחופס רכסמ ילימ לסיחי .'ר , ךפס לכ> רפסס .רבסמ יליממ
 , (ן"וכ "יס ע"סמל ס"דטב פ"וס) סטרסכ "כס פנסב יכימ יד ססרכס רוחבס , ג'פס
 ס"נס .וטניפכ .ילימ .סירזע 'רו = , (תודפסו תופגס) ."5ס יליכיווכ ילימ לסומס 'ר
 . (ב"ע "ו ףד שדכוי ךרע קחלי דחפ)

 פס  כורקס לודג יקלטימ .סרומס יתעד יפל לוס ינטפניוורפ סטמ 'ר (זט
 לע ספדנ סיוק ינס פע ורמלמ . וערב סע רכתמס ירבדב כ"מ קרפכ רכזכס , רכקמס
 סכוטנמכ .רופל ספי י"ט תנסכו , ג'י סעינויבס סופד סרומס ףוסכ סיפד ינס
 קסוריפמ ססמ רכ לסופס סורפס עג ןיכע לע כירסו סירכדס ןכות , זעוכ ןוסככ סמלע
 סלו , (טרלווק סיפד ם"ע ,ז"כס וס ו"כס סכועכמ) סירכדס ספק רפסכ סוס לכס
 'כ לל\ ססמ 'ב 55 רודס ינכר ו"כס .תנטב ופירס כס סיכקכסו ססעמס תוכסמס
 ק"קד סיזנכסמ .סיכויד ספס דגנ סורלס 75 לע ודמע ססינס רשת יליממ ףינ5 .םחנפ
 ספוסנו , סיכתכמו תועכסס דועו ןסכס ירמס ףסוי ופדולו וכתוס יקידלמ , סכוטנמ
 ןיכנעכ ססעמס רופס לליליגיווכ וסיפדס רס6 ויסנוס םיסכס ןטמל ועלע סורפס ירבד
 יפל סלולו ; 636 רעוכ .טרסווק פ"דר ירפס  ןיכ וגסי יכופ רופסס סזו) סוסס עג
 ססמ 'ר ידגלתמעו . (סיליכיווכ םל\ סכוטכמב פי רסק וס זכס רפסס ,י"כ יפמיסר
 ,סרייווכ סומיכולק 'כו ספוכ ןסכ ןמלז 'כו ססודפפמ כקעי רכ ףסוי 'ר סכוענמב ויס
 קסיפמ סיסנ לסיחי רכ >סומס 'כ ך6 ,(פ'לק "יס) תוכיכ ירכד לעכ ברס יקנולסכו
 ק"ופכ 50 ויקספו ויתוכופתמ סזיס , וירזועכ ופרפ יככב רסשו קסטלד קסלי 'רו
 (ס"פ ס"כדו ב"ע ו"כ 'ד ם"ס) סקדל טמס פ"וסכו (ת"עו "ס ןמיס) רפכ יתבס 'ר
 תוילכ 3',  "יד רלוי ,'ג ו"לד לסרסי . 'ל ד"כד ספיכמ ,ס"ק ףד 'ל תומ) קסלי דספכו
 ד"וי תופס '3 קלס) סילודגס סקכו (5"ע ו"טד ס"ח) ףסוי יכרדכו | ('ד כ"עד תולעוי
 תכסק תמיסר) ס"ס םיליכיוו ספדנ תופפוע יקסע קולח לע וגס קספו , (ן'ס "יס
 .(631 לפונ טרלווק דוד

 ק"קד 'ברס יכ סעדל יפיקרס י'רנ כ"דס ללפומס סכתס ידידי ידי לע (זי
 וידידימ '5 ,סכחס יער ןיב סוסרל יתחכט דוע ,לרי 85 ךרי קלי 'ר ומט ספירכימ

 . (ב"מפ) סריפיס סוטטכ תוקפסס תודו6 ומע ןתלו לסכ רסמ סימפ ךלוס טיל

 קנס ומלועל ךלס .רטל סיסק סטמ 'כ יכל לוס סיסק לקומס 'ר (פ"י
 ז"עס

.\ 



 םימודאה ןמ הירזע 'ר תודלותל תופסות 0
 , - ליקי סירפס ויס וטכדמ פוככ סנו , י5כוכמ סמלס 'כ סכתס לש ודודו ור , ז"עס
 טו ('3 רתסמ , 'ז ללקזחי) יש תחנמו (ו"פ) ססוכס תוגורע ירכחמ וילע ןודיעי
 יס רוסו לק יפו ף"וכ פוסנס ססמ 'כ רכסיו , (ס"כו ד"כו דו ג"פ) .סירובנס
 ךרד 'ס .בפכ סולס ינסופול .'כ ויחלו .  סנורע תכסמ רילכו תורסעו סיסדק תויכסמ
 קמ סולמכס יפכו , סילודגמ = דס ת"פס פנסכ יסיו= , ס5סקס תוקקת ללוכ סרטי
 'כ ד5ש קנסכו ,סיזפק סייס רב רזי 'כ סכוטכמכ סיס "55 תנסכו . ץ"ס תנסב
 'כ בבס וככו ,סרריפ ל"ד ד במ סיזקק סחכמ 'כ סיס ו"טפ תכפכו . סיזלק סייס בקפי
 27 'ב - לפוכס ו"עת תנסכו . סירפס וככס ססיכסו , ךכירולפכ ד"במ סיננס
 ספוכס סילול ןפכ 55 5וסו , כליככ סדוסי 'כ רכס סכוטכממ םיזלק סשמ רכ ךורכ

 ה ל וניפיכו , סיזסק ןרסמ 'כ סמ סיס 05ת תנסכו ,סירוסל סילכמממ סלולב ו - 2 - - = י- .
 לע 0% ןימיכב .'ב 5 יסלוזסס ימי3 .רטפכ .תפלכו . סיזלק - רב סיד ו . - . -

 ו
 , , ה

 יקינולסב סיסס סחפסמ יסנל ויס 35 'ן] י"רסמ ימיכ רככו . רפס .םלגמ

 סירלק סיפיעס ם"י סויס לכ קק ןוכסי תוינומדקכ עסעתסמו ולט לכוק סתלו
 . סזילעס נרובמסס תת \ פיע ספרס 4 עעדב תור םיסמ םולכ =. =ררת לסו

 ו! 2 2 ש ₪ 7 ₪921 )0 ₪ ו * -|2=- ;|2

 . 3. = א*=

, 
 סבופיל ס"ככפ ןויס ם"רע ןילרב ס 44% ם/םףסת  ף%= = ₪

 . ל"ז םחנמ רב ץנוצ ןאמפיל בוט םוי ינא
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 כוסמ ירבד קיתעס> פכסלטס לע ךכד כע סורבדמס יססכ דסק ריעס רבכ (

 ונממ וסקכ כט טרפבו , (35 סרעס ןתכ וניככ תודכופ) ומס תפס .ריכזס .יתפ3 םונוע
 ספעו . רובס :זוכפ ריעכ ןופג לרירס כר סיס יכ. (ב"ע ז"לד) וירכד מ (ד"כס)
 ןיסחוי ןייע) ןולג קסלי בר רופס 255 י"כ לריכמ 3כ תכגסב וכתככ יכ לרוקס .ינזפ סלגס
 ליכקסו ותפרקל רובס זורפ ןמ קחלי רמ :לליו : סכפס סירכדס (ב"ע ן"יקד קסרק 'ד

 ןוכופ כ סיסו סופי סינפ רכסכ 2:0עיכמ ןכ ילע וטדקו וינפ ת6 '
 סולמס לכָז ,כ"פי מיר םייפ שי 0. ף 5.0" ייע ם פייס ע ₪ תה וב.

 סזס רמלמס תמ סכסס 950 כ"ו , סויס וטסופדמ וטמסנ תוכיולמס סרסע עברסס
 וכל לפסי זג0 סוקמס לס ךומסו . תרגלכ טלמלב רהמ סוקמב קר ןומגס תמיפסב 9
 : רמפל סירזע 'ר ויכסס קדקד ספיו , קעדרסנ תוכיכסכ רוכב זורפ יכ םרירס בב
 סיככדס ןיכס קכ סג סילדג 'כ סלותו . 'וכו עדרסנ לוכגב ליס סס וירד יפל רסס
 כופמ 'סכ ךה ,(ב"ע ק"י) ךלמס דוד קוו תפ ידוסיס ןוליפ 'סכ סמר 52 סג ,ףטס רסס
 ףס וכ לנליווכ | ןוססרטש .סיתפמ 'כ סכתס יכ תלו . (*5"3 קרפ תיספרכ סיניע
 ,וכימיכ םינולופ .ץרסכ ןסרדו סכמ שיש , טרופנרסידב ספדנס סדפ תוללופ רפס 3
 קר | ודוס סלנג ללו , סיכומו סירפוס רטשמו סיניע רופממ סיכר סירמסמ קל
 . םרָא סודכופ מרב

 יניכע דור פק חקכ כלרסי ןכ ססנמ 'ר רספ י"רנ סיתהמ 'ר סכחס ינביעס (1
 קרעס3 כותכש ומכ , ס"ג קרפ סיניע רופמ  ןמ ללרטי תעוסמ ורפסמ יסילסס קרפ
 לע סיניע רוסמ 'סכ סכ ןכ ומכו , ס"ג פסס מ"ג סט תועטכו . רבע ןוטכל קיפעמס
 קכתכס סמ : כ"ו בפכ סג .(ב"ע ע"ק ףד ןייע) "כ קרפ םועטב ספדכ דומעס 3ג
 יסקפמ , סם בתכס סמ רורב סוס יתטדל ,(ו"מפ ר"ב) ססמ ידי לעב וכממ סיבסם ידידי
 סעכ ורכזפ [סויקל תכמ] ךורעס ףסומ לע ןויכ "דספכ יפככ ןוי ןוסלב םוסס ע"מ רפס3ב
 ןוככ יפככו יחלג , ס"מ | 'פב כפכ סיניע רוסמס סנמס , ע"מ .תוביס יםסרב סימעפ
 רולמ ₪5 סקב לכס תלק רכדכ רכזו . ןוסכס סנסמ סיס לכ ססמ ידי לעכו , *דספסכ
 קוס סודקס וכיככ לס וער ןכערלט ןיסחוי תלסלט ססכ ס"לפ ר"כב בתכ רסס , סיניע
 כ"סמו | . קפס ככ ונימ וסט סידסב בותכ כ'נפ סיניע רופמבו , סרפ ךכמ ןבטרס
 בוסמ רמסמסס 'ט ןמיס סמ בותכ ךכמ רבדס תמה , ריקי םווס לעב ברס ופיבסמ
 יתססמ 5 יכ תכפסל 36 ,  ס"מפ סכיכ ירמס קלח ע"מב ופיכס 'וכו טקרקוס
 קיבמס --- רוסמס לעכ לולו -. סינוע רוטמ .רפסס לכ3 םכ .סג לןסס קכפכ סז
 ופלי .כ"לו .כ"ט .סיניע .רולמב וכ ףלחתכ --- [סכוי 'ר סטכ] ותמדקסב רמסמס פל
 . סינס ויריכזממ

 תחת = ַ

 קוכמ , ןכו5 ל"יכ .סזס לודגס סכמס סקכמ לוסס י'ככ .דוע לסמ סוס קלרנס יפכ ("*
 בבס סג יל ססכנס יפכ סנמס . )'ז סיניע .כולמ לע 3כס ססכש ן כ 6 ס ייוג פ דל
 סיסש ל" .ןולג לכירט ככ .תנווככ .כטהו , םיסס .סנעקס סכוטס לע ןוזפסכ ןכ ע"מ לעב
 ךסל דימה םמלכ יתכטסש קמ | , ףל5 5 רוכס זוכפ ריעכ .סידוסיקה ןמ סיכסויס לפסמ
 קכס סע ש סתופ 3ט קר , יתעדל ופנווכ ןכ לכ יכ יפיסכ ססע ך6 . ןימפסלמ כו סונע
 . וקלככל קפפלו וינפ ליכקסמ ןולג .קסלי ככ סדקמ סם ךנסו , תמש 3050יכ0 ןכ ילע
 , ודוככ לידגסלו  טנוכס רוכגס ינפ סוסככ , ןכלס לכ לס סידוכיס ןמ ככ רפסמ ומע ופססמכ
 כו כלוכמ סע ךומסכו | . וז. תילכסנ מס 15 כ"ג ופכש "ץןכלס ייוגמ 75, ףיסוסס וסזו
 תע רוכש זוכפ3 סיסס סוסו (ססידכמופכ כ"ג ל"כ) ןולג קמני 'כ רמו סקידכמופ ןוקנ לכס
 . סינוסג הסלסו סקכיתמ סתלס זס ןיספ לל ,ילע דוככל סיסס תעב קב ל'ר , 'וכ ילע ספנכש
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 תמדקס) ל"ז | לזיוו ץריס ילספכנ 'כ סס סלס , סעברמ ליכ6 סיכטס תספ (ק

 . ופוסכ סיטוקלס ןייע , לפיגרפ ינימ 'ס3) ןיכרכ .סיעסי 'ב כרסו , (סמלמ תמכס
 ס"פ לסלמכלרק ןמסכ 'כ :קידפס  ןסכסו, , (י"רכ סיתתמ 'כ | סכפס ינריעס וילעו |

 לעב .ןספזכיוועל רעב קחפי 'רו (62 75  תיסימס תרכתמ | דמח סרכבו י"כ ורפסב)
 . (276 . 243 , 182 ד5) סדוסי תיכו ל5רסיכ סדועפ

 סיפרומפס ירמסמ לע .כ"י קרפ ירבד רכוז סנידומ יד סירפ סדוסי 'כ (ט
 יתדכתכ רש ן"בעי כרס ירכדו , 5"כ קרפ .ססונ יכל ורפסכ סלענס םרדמב
 רוסמב = וימימ | טיבס | 5  יפלוזתס ךס .  :"ע .ג"לד סיכפס תתפטמכ סלמפ
 תנטמ עוקלי = וינפ> סיסס  סימודלמ ע"ר ספכ ספמ דוד חמ5 'סב קכ | סיניע
 . ב"כ יס 'ס תוס 'פ קנס סילולגס ספ ןייע , 'ע

 ףיעל 'ן> סימסס רעס תל , סכקס לכק רס5 י"כ סירפסס ןיכ יפמסר (י
 ב"ע ט"ק ףדפ פינס לרודסעב סכומס ףיטלס יכ --- תומוקמ ספלסכ רכזנ רסס
 סכמס ידידי  ינכיעס סנמ6 . --- תוסרלס לעב ףיע> סטמ 'כ לוס סגססל סכוסתכו
 '] וכממ רכזנס רפסס .רכסמ ףפ ופרקב , סירזע 'ר תנגס  כע י"רכ סיימ  כ"רסומ
 'פ ,5וסס רפסס תחת סול ןכ לע . םפדנס סמלס רב ססכנ 'כ רוכמ לוסו ףיטל
 . (ג'מפ) ליסכס ויס ככ ססרכ6 'ר> סלנעס תלגמ

 קליווכ סג-ספדנ סינקז סכלס קלסס יכ י"ככ סיתתמ 'כ סכסס יכדמכ (פ"י
 םיפדס , סיריסס לע קוסו סניכ יכמס 'סמ סיספס קרפס קחו .סוותטקמ תרכולכ ם"עקפ
 סע רמ6מ דועו ,רפסס תמיתס טיעססו ,ו"סקפ סייסלעדעב ,סענ יכרד ףוס ס"ווכ סכתס
 ךוכס רמסמו ,ותב ןכ קכ5מ לעו ותכלמ כע וכלמ .ןעמכ רבחמס סככס רפמ סיכפס סיליסס
 .(סנקקו,ם, 123) רגכיטוס י"ע ספדכס תוכמס סוסי 'סכ ותקתעס סע עי ו"כפ םלרמ

 יונג ןוכ םג סכתלממ סנס ןס יתלכז לשל סיניע רוקמ 'ס לע י"כ תוסגס (כ"י
 'פ ןומע .גלוכמסד סכרסס ירפס רפוסכ םכו סס קרו , י"רכ סייס כ"רסוע סכחס ידידי
 סרכקיו ,זעפו סכסו רכע ןוסלכ ססו .סיוכלס יכיט תפס סס יתפמו ויפיפכו ףסככ ףרפמ
 . סווכפס תיסכוד סעירלגְרמ פומ לע דופסכ .ו"כם תכסב סירזע 'ר

 ןמיכב רב דודו ינכפד בקעי 5פפר רב דוד : סכוטנמכ ויס ו"כש פנס (ג"י
 סימ ץ"פ תנפכו | ,.(סירכדס סלל 'ט) קזח סמלמ רכ ססמו קזס סדפ רכ סדלו ינניפ
 רכ .ינכולכס דוד םיפסו . (תודפסו תולגס 'ש) קזפ סשמ רכ .סדוסי ללכשי 'כ סמ
 ןומיככ .תועסמ) ל5רשי .יכ35 סתיפפרגוליג ירובס 5ע ירמלמב וילע יפרכד רסס סמלש
 קסיפכ ס"פב תנטכ סיס , ל"נס ידידי יכתכמ יפדמל רש6 יפכ , (ינס קלח .ןודכופ 'ד
 וינעו דומכתכו סרותכ סכח טיסכ6 ךסלמ ומכ סוס יכ  וילע רמליו לסיחי 'ר תיבכ
 . ורטסיפב כפר .רכ קספי 'ב לוס ילנפ קחלי 'ר . סקדל לעכו דיסמו

 סכסכו ,.סיזעוכס ק"קמו סבוטנמ יבסותמ סיס קחלי רכ ונ<פמ לרזע 'ר (ד"י
 סעמדקס גפכו וסיגסו קמוקנת םרדמ .סכודספמ .רי6מ 'כ ופתוס סע סיפדס ג"כס

 סשלס ףיסוסו סיפסונס סיכמסמס לכ סינוילכ ןמס סג , סיזוכס תפס סע ופלרכ סגונס <
 סירפס ול וסיו 3"ססס תנסכ יס ונדוע לוסו . סיפסמסו סיסעמס סיקספס לע תותול
 .(5"ע ז'לקד | , כ"ט ו"פד) .סיכיע רופמ .לעכ סולכ רטס ססיניכ י"כ סזיפו , סידמחנ

 סג
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 תססנ סקבכ תמלמכ , סקבכ סדלונ קמפס ופופ , סרס סתמ קרפכ וכ ,סנס ז"ל
 ספ שיו ס"יק 'יס ן"כמרב ןכו . סז .ד"ע .רלוכמ ןוכטססו ,  כ"ע סנס 'ג 3 קחפיל
 קסונסו = . סינפ 'ג פ3 ל"5 סט ן'כסכב סינע 'ס תכ סוקמב פ"כעו . סיפוכס סזיל
 סיסיכמס סמכ סס פומבי 'סופס י"ע קפס יככ ססנככ סנס ד"י תב סופדכס סלוע רדסב
 ל"י תב ןוכססס סלועו תסקו סקככ ןסעו תווס ןסיתוקסט תוגוז .םש ירפסס ןמ סיפר
 סומפל שי טוקכיס לעכ לע ךק |. סז לע סז סיקוכמ סיטכדמסמ וכתכס ם"עו ,סינש
 ,ירפס ןמ תוגוז סס לש רמלמס , סינס 'ג תכ 'זכס רמסמל ךועסכ ףכיפ ליבמס , תלק
 . 'סופס יככדכ ד"כת ומפע רפוס סז ירסו

 סיכיימ וגל רסס סימכסס ירפס .סנסו ללק רספ ןופלכס לוס סירזע 'רו , (5
 רכדו | , סירלונס ןיכ סיכיכע ול ויסש ףיסוס> יולכ , "סעו סע יעכס , ססילע ךרבל
 סכ לס סירלופמס סיחלסמ = דחמ י> רפס סכ .תוריקח יניכע3 סימעפ> ססעע |

 סולכותסירה לט רפסס סל5 %5מכ יכ , סבוטנמ סוסתב (רעניטקידענעב) וטידוכיב
 דסמ ספועמ ותויס ול רמלו , סשמ פרופ לע סיקרפ 'ק רטימוכיפ ימלסל בפכ רסמ
 לודג קפסכ וכ סויס לוסס רופסס סנמלס . ('5 3'כד ט"פ) ידוסיס ןוליפ ילפסמ
 ימכמ סע רכדכ וכ ןמדוכ ןכו --- . סויס דע סזכ ללפנ רפסמ רבד דוע .עמשכ ל יכ
 תורותל יללטילקידס ןמ יטסכ ול ופרסו,תספת טעומ תספפ כ"זר לש ללכס רכד כע תופדס
 (ס'כפ) סיכס רפסמכ סלסכ וס סיככ ןוסככ רוכדס ירשוממ סז ללכ 'וכו תוירויפיפלס
 סוס סגו] -- . (סט) סדוסי יכלע ונס רפסמ לע ססומכסמ '5 סע סוכיו ול דועו
 בקבמל וסוכמפ וכ וכימלס בעמ דע  וכרעו ותלעמ וריכסו דחמ דע ססיניטב .בססכ
 : . [(ט"גפ) סיכפס קקוז ןמז תק סיסו (רפזכעל) סירפס

 לעב 3רס לס) ויככד ןתנסל סחומ םיל 55מכ לכ יכ (תוויל 'ר) ספי דועו (6
 כפסכ סז יכפ> סיסד סזיפס , ופלע ירכד סוויכ 'ב כרס רתוס טעמכו . "סופדכ (ע"מ
 , וכיפונעט תל סיפדסכ .סירפוכס ימכס וכפי לכ יכ לע רגת לרוק לוס ,סט למרסי לכ
 לכ עומס .י"ע קר ד5 לכמ סררבל יוסכ רסס תמלס | תכסמ יפכ ססק יופכ ןיל סזו
 קר תוסס .טקבי .פופס | כ"5 ידיב תטכ רפסס ןיפ יכ ם"ועי סודדפס יכסמ תונעטס
 סיככרס וחיכי .יכ לע סמפי ףיקתס קוס ספ .ךפסלו ףיקתס לוס ודננכס סל ויפונעטכ
 . סופדכ ויתונעט ןועעל (ותעד יפכ קכ) דנכתמ סזיפכ

 ףוסו = . ןמינכ רענס לע  ריעס דקפי (ןיוו סופל3) .סס סג סכנממ 7
 יכ [ ססמפמ . "יתסרק .יפ- סירזע רסס | ךינמ (* ותלקת סכטמס | ריס ג'יפ
 סויסמ ג'י קרפו = . ספועכמ סופלכ .סג .יל55 סלמכ 65 "רסס | ךיל = ליפס סז
 םג ןיפס = . ד"יפ .ינפס - המלמס :כיקספ = 'כ ;ולמעב \ףקיקו |( 08
 רט6 | ,ומפפ5 סכוטכמ סופדמ תוכופס | תורודסמס ןיכ .סםיללכסס ןמ לס6 טז
 , | ? יניעב | יתיסב ססמ דסל

 ספ . י .-----7-

 טעפ וכיכזס לבפש סזס ריםס לכד ספ סנש כעס סדללופס לעב ברכס .ןושל .ןוכגסמ "("
 חכשמ רוט כ'ג = דקפנש רמו .כסוכס = כרס םנווכט | כוטתל .ריעמס| כרס .סעסנ , סז יגפל
 יפ לע כדוסעס ןיוו סופדכ לוס ריקס ת5מכ קמלכו . ללק סמק סמק ןכנו ןיוו סופדכ קוסס
 6 וכספב סז ינפפ טעמ סדלופס לעב כרס ם"מכ יולס כונטסס י"כמ ףסו סוסו ןילכב סופד
 | ב"יבא =. ןולככ 'ד סזס רפסס
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 לוסס ספסו (20מ81טאס) ועוילנו3 סיס סימעס ןיכ סילזוע 'כ ספ (5

 . וטספמ ןכ ומכו , סירובגס טקס. תמדקסב כועס לקרז ףסוסי 'כ .רפוס> סג ןפנ
 סיככס | ,.וטסיפלכג ךוכס סללו לוכ .  תומגרותמ סירחמ תופס דוע סיזעוכס 0
 , ןכיססוכפ םיכלמ , סתידנוכ בוט סוי , רויניסנוב רובוט ,וסידסיפסבג וס ותידסמס
 ע"כק "יס :ע'סס> .סנודגס .תסנכ ןייע ,וטספוסיד ללסקע , וטסדופיד  ללכתנ
 :ק"קמ ףסוי | לםכנס | ןב | לקללכ 'ר דוע | יתלפמ .סימודסס יככמו . ע"יק ףיעס
 ,(ו"י ףיעס סעמל ןייע , סירבדס סלס 'ס) ו"כס תנסב סכוטנמ כסות סיזעול
 (יפכוטמ קחפי 'רפ רילק ירוכב רוטע) ס"עס קנט סכריפכ סידידי ססמ ,'רו
 . ורבי סדק ססלבק כ רפול  םוטיכוקק ככ סירופ .תכסלב 'רככו

 סירבד יפרבד | לילסב סיכנססמס 3 וללסתי סותיס ירקסו ילותס לע (ב
 . 9 ןמיס ינפ קלס ןודנו> סופד סלידוטמ ןמיכב 'ר תועסמ> יתורעסב

 : ןמרסמ | יונכב סיפרקנ סישיס סזיפ תוינועדק יזילע סיפכוק סככ קס (ג |
 / (98 .רמוכ יסוכ יד י"כב) יססס ףלסל ו"ט  תכסב ןומדק רפוס ןלרסמ קחלי
 ן (5'ע ס"סד .סניבק | ךכע | קחלי לספ) | וטכיפ3 ו"למ תכסב | ןלרסמ סיכפס
 ןמיס אמו קלה ןכסמ סטע תלפ) יקינולמסב ' ן"ת\ תכסב | ןמרסמ | קסכי
 + ןוטמס רב .לםלפכו כקעי רכ יט: ו"כס תנסב וכסי סמפע סכוטלמב .ךס =, (ט"מ
 סגו , סיזעול ק'קמ ןקרסמ  ינכ סתעברמ סיעסי בכ ןוסמסו  לפיקי רּכ ןוסמסו
 | . (* בססס לעור יסרזל סכסס .קספסמ יכ חכומ סזע

 סכסכ סדוק ומלועל רטפכ יכ יפרעס "לס וכסכב סכסס תוע וכל רפוס סרע (ד
 סכמס רפופעס ידידיפ סרוטת יתלכק רסס למור גסכמ בוזחמב יתסלמ סז סקרו . ז"מס
 = סח , לכ ןוליעי סעונג .וכרב> פוס .קספ לק יעיכס סוי יטויפ ןיכ י"רכ ל"דס לודגס
 סעדקו סיקסס סילק ינכ , ךרקי רופ סננכ לכ ללוסמס סמורמס סיס ךממורפ : וחסוכ
 , ךרפפ לע ןודיעי סלכ ללס סתלרכ ךדוככלו סחלכ ךכ , ךרדס ויז סיפלמ סתוקכלו
 סיחכז ך> דוע ולעי ןויפכ | , ךכולכ :נכעתסו ךכ סקכד5 סתפרק כוט הקלכ לפרסי
 .כ"ע , ךרוכמס 'ס תל וכרכו וידכע ו5 סכככל פופס ולס , ךרימז ספרות סויכ ךמ\
 ספדנ זכס רוזפמסו .כ"ע 5"ז סימודפסמ סירזע ר"סמככ םדמ סז ספר : סם ססככ וילעו
 . כ"ז תופמ סכסס סש לע סיסיפדמס ופיסוס רככו , סמכע ז"מס ככ

 קסרפ לטפכס יפימוכ ?לומש 'כ סג סכמכ ססס סימיכ סכוטכמ ימכס ןיכ (ס
 קדקדמס עזגמ יסעד יפל לוסו , קחפי רכ קרסז ףסוסי 'כ רכזנס רפוססו , ז"לס לריו
 "פק לופס פ"רב סילעפ בר .וכפס סילסס לט קפלי ככ סדוסי ככ קרקז ףסוי 'ל
 שי י"רכ .סויח 'כ יקבסו סכסס ידידי לו ,יקלטימ סיסו (511 רמונ .יסוה יד י"כ)
 . ז"יכ תכט3 קרפז ףסוי 3 לליתכסס 'כ י"כ דופמ סטעפ 'ס

 רככ

 סללג .רסו'ו ,ספ  סוקמ 2 ןיס 'וכו םכופ סזמ סגו : כ"ו 'כט סז ףיעס ףוס 9
 .'5 ףיעס ףוסכ ופוקמש
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 | טנעוו ןטטמרקפטגנומ רעד ןימ | ןטפפסלק םיד) סיסבטס 56 / סופנעס ןמ סדס

סיטס סיד ןיס ןטטסס ןעד סיוס סטמולב סעד גנלנקקיר רעד ךרודסוו
 טרטדרקפטב טממ

 סעיליס לסוס ינפמ , ןוככ לט דוע רסבל לוכי טיס 65 סזס רבדס תבס סלו6 (דריוו

 יכ סוס סמותסס) = סיס סמו . סיקרועבשפדס ,תעונק ןיכעב קיסס תעב לוע סרורצס

 סל .סימכמס סתומ סגו , סוטלמס פע .געול .סיס סויכסטסייס .סכסס סנ

 סולקיו תופלפכ תוכיסכ דוע ללוכ סוס וס . יולכסמ ךפסל סקופ ורב סוככק |

 עסימירק) סמולמ ססב חוסל סיכוככ יחלב סימי לע דימל וב חלמכ .סג למ סבכס

 רסססעפלרפ = יטערטד55 | ורוממ = . סירפסמס כ  פ'ע | לודג דודחב (עגסט

 ורפסכ סוטסממ י"עו . ןסםס .סנק יגוסכ סועס תורככ סמתססל דמכ קקנסממלסב

 ספדנ סניס ןכלו סעדירוקסמיד לע סיסוריפ רכיס דועו ,וז סמופר ךרד דקמ טספפכ |

 "לו קפס לכ ס"ט םוכו סירפוסס ומסר ןכ) 1454 עכס טרלווק לפ גרובססרטסב

 ,סתלעותו סכינע בטיס סינפלמ טדוכ ₪5 רסס סיעטכ לפ סירופב סמכ ססו ,4

 ליננופ ךלמ . יסמלס  סוקיטכלפ סולעסב ריכס) (ק"כר ד5) .רופכב דמופ רסס .ומכ

 סלומ 2 = תונמתס | ססמ = 53 וסוסקכ = סזוגלר לט קילכופערס = ילסומ

 זלמו , ידוסיכ סט יסיו קינופלס)  ךליו . סס) .ס5ככ שלו (עכלטטסרסססעפמרפ )

 תודכות לע סז ורמלמב וססרוק ד : ו 5 סכסס ..סונסטיזול סוטסמס ומפע לכק סוללסו

 , ירכפ ןוס>  סוט5מ5 למ קיתעמ קר וכני ספו . וטסמס ביכס 'ר : סירזע רב

 . ימימ .סיתיסר 52 רסס וירפסב ןכ ס6לס ןכפו

 םוכגס | . סידרפסס וכיפל 255 = ונקד סכ סיס לודנ יסמ , סז לע ביעסל וו

 כפל סידוסיס ןמו , ד"ככ תכסב לסנוטבופמו .,ם"כב תכסב סיס םימפססמ . לולנס

 לעכ ולכטנו .סטמו סכס ד"ו ןכמ .ססינב לכ וסקלכ ס"נכ םכס דע ספ דוע ורססכ

 סעכמ תחמ ספל | ונלסנ סכו , ףקירעממב סיסדתס סייל) .וקלסנו , תובס לס ססרכ

 , םפכ סתוכסכ ויביכס סיכפוסס וכו , כוסרכ ךכס תע .ךלמס ילנבל סלפכבו , סינכ

 וכל סיטקס סז .לכבו . סידלו לע קעזת סכנכ סג , 05 ופיגס רמליו ספול ךכמס .עלמ

 יכ דע , רתסכ תידוסי סיגסוכס סיסוגל סמכ דוע | ולססכ סז לכ יכססו |. סתלסשל

 ססיפככו תולוחכ סעס סוגלס סנטק סכס י"ע יכ . כר גכס ססולע סג ₪3 ו"סב נסב

 סילוסי ספ סכלס דוע ורלסנ :תקז ירסמ קו , שיש ססמ רתונ 5 יכ וכסס רטס דע

 סכחס> ו5 דע יט"פ ד5 ןמ 'ז ךרכ ,ךכילו סייככמ ימימ סידוסיס פורוק ןייועי) . רסס

 סונלטיזו5 סזס סכמס תודלותמ סעדנ ספעו (רסטקפד יט ס 5 י מ"יר .לודגס

 יבסס סינס ז"טו , לסנוטרופמ ינלכס םורגס ירסש .סיכס ז"י , "ער .תכסב דלוט רסס

 , לפססכ ןכ ירסל סג דוע ועדי ךיס ;  סיסונסס גלס יכקס סינס םמסו  ,סידניס לכס

 75 ספ .סזס סכססס דע , סדוכעס לעו  סכותס לע .ססינכ תש דוע .ולידנס ךיסו

 לכ5 ספמיו טקס לו כ 65 = , סרריִפַב דמילו קקנפמסכפס ריעב .לודגס ססרדמב

 קיכופלסב וכ טלפמ סוקמ ₪5מ דע ,סזונסרבו - סיכלופ ןרפכו סרריפכ דוככו סרעמ

 דוע וכלס .רככו .יופגב תידוסי תד זול )וכי סיס ססו , סילסעמסיס תלסממ תסס

 סדקעס לע סמלרע י"ב כרס ססעו | , קינו3לס) סיסרוגמסמ סימכס 0 ויכפפמ

 . כ"ז וכ סע

 רתכ סזס סכסס ,"ז"מס פלס סדוק יתעדל (סירזע 'כ ככס) תעיו עונו 9

 סלורכ סעידי גיכסמ סרוק לכ קפס יפּכ טקכי דוע ך סיס סנוככו ,וסכעטסמ קכ תחז

 תנסמ , | ,



 םימודאה ןמ. הירוע 'ר תודלות 7
 ,סזס רכדס תפ סג וכתסמ  סוכעס 65. יכ 'ס ךורכו , סזכ לודג סכמ .תומ תכסמ
 יקפ5מ תסז פפו , סיכרכ עידוסל יוסכ ללפ רכד דוע וכ רשס ₪ לע רופס סיו
 בכס ינעעל קיסעס רש ןו"כ , סנידומ יד .סיכמ סדוסי 'כ לוס ,סדוסי ויס רולקכ
 וכ ינדככו ע5מ03 ויפוסגס סע י"ג וטו ד וד 2 5 מ ם ר"רסומ לודגס סכתס
 ג'י לול : ל"זו - , ומלעב סכידועע .סדופו 8 דימ סכופסככ כותכ סיסו ., סינכ טז
 םיסס ססוכ סתקס יל סילעופ סיכרו , סנסו ימולסכ לר0ו , ז"עסס .תכט
 ול- ןכמ6 ןעי 1 ינודס : ול .רמוסו וולס ףקסו . וכ סיסל6 סורו לוס םיכנ , *יסס
 םיִפס ןעוו. . ליס סע ימי דפו ילק ינעידוסכ ךיכיעב סכ בעי , ליבכ ךפלעמ .ויכ
 , תרכזעל .סז ריע יתככמ .רקככ יסיו ץקילו , סיטדס 'זו סיכס עברס : דימו ףכיפ
 רטסכ , 5 סויקפכו ןכ סוטסב וסופלסס כ"ז סימודלס ןמ סירזע כ רכיס ריס .ןוימדל
 . ופ55 רפ6 וכפסכ ודימ כופכ לוס

 , תבט ג'י ליל ז"עשה ,ההוש יבכשמ לע

 , יצק \ יל ץורומ . , איבכ םע יחמלח
 ,העבש רוע םיחריו ,העברא םינש דוע

 , יצבר לא עיגא , א"פש בא וא זומת

 י"כ רפסב ויתיאר םיניע רואמ לעב הירזע 'ר לש רישה : ל"רש רמא
 : םה הלאו . ותרובק לע םהה םירוטה וכצוחש סש :בותכו , תונורכז לש ןשונ

 , אה למל ןיש ולפב , ההוש יבבשמ לע

 . םינש שלש רוע ףל ,אה רמוא יל המדנ

 , חלצי לע לא יחור | , ח"לש ולסכ ןבל

 ..םינש ןוטלצ גלשת ,חלס בוט בר אנא

 סילועס ןיסש דיעמ , לוסס לוד סיסמ סנודוממ סיר סדוסי 'כ ספ סנסו
 . כ"פ , רבלס םייקסנמו , רבסמס :ידי תביפכמ ודיב

 סרטנוקב יכ ,  סייקפנ 65 סנידועמ 6"יר סוג יכ דוע ריעסכ קר 2 ןיסו
 סלס 00 ס"ס תכס טכס ק"כ דע ויתורוקמ ומלפב כ"סל רפסמ סדוסי יימ לם תוסס
 תלחתכו . סולסכ םוכי , סז וי)קמ קמ סלרנס יפכו =. סתוופ כתכו סזחס ילקכ דחמ
 תוככס יקודכט לולו . ץרסס .טעמ תנפכ "לפס ןסיכ ק"כ ותדלומ ספכ סרטנוקס
 = ..ס"יס לעועכ ןוופ דועו , סרטנוקס ככ קיפעמ יפיוס 75 לכמ

 = םלדמ ףיסוסל םיו , ורפסכ סירזע 'ר פיי רסס י'כ ירפסמ "ריככמ םרדע , (8
 . ריככמ סרדמ-555 (ז"גפ) סט רכזכ ןכס ןוילונ כס

 יו ירי ממ סיכמ = םכס םצ קחליל תחפכ סקבכ רמפמס יכ | (4
 םופסופס ןכ .וכפכ לככו =, סינש 'ג 3 סיס .סלוע רדס .תססוככ סרולכס תעלס
 = < .ולוכספו רמסמס תכווכ ללכ עדנ 55 15 יכ , רסס ןפופכ סינסל "סט ('כ ל"ס תומבי)
 קסלי .יסיו : "חת | סלוע רדס ןושל 6 יבמס (תודפות 'פ םל) טוקכיב יתלפמ ןכו
 ןכ ו לע דקענסכ .סיס :וכיכס קסלי ,  סקבכ תל .ותחקב , סנט סיעכרל ןכ
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 'כ ססיכמ ינכ סתסלס .('3 ס"סד תלטלס) סדוסי 'לו דוד 'לו ספמ 'כ ססו , (ס'פו
 ססלכפ ןכו , ססרכמ 'ב וס דוד 'כ לש וככ\ , ק"5כ ןויס סדוק לטפנס ססרבש
 'כ סבוענמב סיס (ץ"ב "שס ?סומס רכד) בסובס לסועס 'ב ברס ימיבו . רזעולס
 ד"סכ תנסכ דלוכ ססמ 'ר -- . סכוטנמכ ודוע סתוב6 תיכו , ?םלניכורפ יכדרמ

 לוסס רוכק לע ןויכ | , קודקדס ילככ לע סיריט ןומדק ססכ 'ס ס"לכ קנסב רבקו
 רכזנס .סיוק ינס לע .ורמלמ ללי י"ס | תנטבו , (ג"י כ" םומס) יס .תתכמ לעב
 ענס .קספנ | סיכסס ירטפ 'ד "יט | תנסכו , זוסמ כתכמכו דוד קמ5 תמדקסב
 סכוטנמ  םופד ספוע תניסכ 'ס .סיגס סג , (ט"ג יס 5"מל .פ"וס) .גסרפכ ןפינס
 שמר ליפקמו בסוס תספדס לע ותמכסס ןתכ ק"יס ונסכ '3 '3 סויו , ו"יש
 סירוכנס .יעלס | לעב .וסלכזי .תיסילסס לע ריש רכס סג |, יכס סנסי מ ירבד
 ותסורלו , סטוריפמ וזורועניוו  ללומט סוכלס ןיכ עג ןינע לעו ,  ('ד ס"עקל)
 ןיכ .סכורמס ₪5 - טס  ב"כס תנסכ = , ליליניוומ  ילמפס ףסוי םפולס תכ רמת
 תפ- סיפדס .כסל סשמ | 'ר דגכ וכתכ .סרריפמ םיפיכיוו .יכבמ לכו , רודס יכבב
 , סינמיסכ = תומוסר י"כ ןדוע תורסקס ויתוכוסתו . ו"כמ סכוענמ וש  קספס
 : וכסכב | סיקזע 'ב תל = דפכי) בסק סוסו = . "לש 556 .'ד ספ םכקס רע
 , ודוכלב סיכויס ונלכס סימפכו תמסכ ךש ולקיכ יתפפמ רסס .םיסס סתע ספק
 דככי סירזע 'ר סנו | , סיתסו תחמ סעפ סלוע ימי םורלכ וילמס לע ביססו
 תלספו | 'מו ג'כפ) סימעד סכר  ןולגו .סירומס ילולגמ דח6  ומסרקיו ככס תל
 'רו .ונלפמ .ע"מרו ועלקסומ סדוסי 'כ 55 תכס> זס כרס רכזנו .  (סכופסס
 ד"יס רו , יוס סלוסמ רכ | ?סנתכ 'לו תוכז ססמ | 'כו  סיל6 רעסמ ססלב6
 דמועס* (סירובגס יכנס  תמדקס) ורולכס סינסכדס ם5כ דוד 'כ --- . יסלוז0 |
 ךותכ . ןוליפ סמ עידוס לסל ןוסלרסו | (ז"נפ .סנוכ .ילמל) סבוטכמב סכופ סל
 ריס רוחכו (ו"מפ) סרותס כע 'יפ דוד | רביע רכס , (סבוסתס ףוס) ?סלסי  סנחמ
 וספתס סמ לע ןוליפ דעב | ןגס> םוגססו (ג'נפ) .סנפפס רודו (5"כפ) .סיריסס
 ד סמיסר ףרוטסקוכ) קודקד 'ס דוד לדגמו (סבופתס ףוסו תולודסמ) סירזע .'כ
 בסי דוד 'כ לס וככ ססרב6 'ל . ס"כס ליטיניוו סופד קחפי תדקע 'ס סיגסו , (2
 ו"עס  תכש סכידומ3 קיפעסו .וטסריפנומ | ינמספקב ןכ ירתלו סכועכמבו סרריפכ
 סמכמ תישקרכ | ותמדקסו | , ידסרכב סתע רש י"כ  סלומס .סכומ לפס סל
 לעכו = , סירוָכְגס יטלס לטב 55 קסכומ וכר ףוסוליפו 5פוכ סוסו ,  ג"גס ילילכיוו
 רפס כע סיכסס | רזעילפ | 'כ וככו . סוככ רו | וכסלקי .ויתולולסעב סיניע לולמ
 סדוסי תולופנ 'ס רכתו סיכיפס ביעכ עלוי יטילסס חלס סלוסי 'כ -- . סינכר ףככ
 לע סיטסס וקרפמ ןוטלרס ילסס ת5 ויגפל סירזע 'כ לרקו , (רופ ססכ ₪9 'כסס)
 . וידי לע .סימ קלי סירוכנס יטנס לעכו , סיריס

 ץרס סרטנוק ודמכממ לכקו יברעס ןוס) דע וטילופסמ םדי ס ית תפ ל
 סי יתעדפו . (ו"כפ םלר) סרכיפב סירזע. 'ר> וסקס .ןפ3 םפובס ססע .'רו יס
 'ס םיפדס רספ סרי יכדרמ  'ב תס סיחתפ 'ר .תיבכ .םחיל\ די תסת סרי סורקל
 (דעומ לס ףוס) 5בי סידבוע 'ר רסס ורכזכ סתכוזו , "עס סבוטכמכ רחסס תניש
 - ספורכיפ ק"קב סנוס וכימיב לבי קסני '| ברסו פ"ת נסב סכוטכמב סרי קחלי-'רו

 וסריו .סינורמסס בתכ :לינוקוכב .ירפוכ סכתמ לבק ססוריפמ ןכו 8 ל
 . (ו"גפ) סירזע 'רכ .סכוטנמב

 כ ו



 םימודאה ןמ הירזע 'ר תודלות לכ

 | ךגמ יפי. מ-כ(₪ ה | קזיסו ,  (סוסלס .לוק) סֶרְכיִפ יכודכ . ןיב רכז  סכידומ שי
 |. סמ 'ר תמדקס ןויע) סנידוממ .ססמ ב .סכחס .סס סיס וכ
: / 
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 ָס
 .סדוק סנס .סירסע
 | . (סיכספ> וסוכופ3 .סיפע

 | .(ו"טפ) י"כ ןומדק טמוס רכסמס ספר וכוכזעמו סכריפב סוסו ןוסס ספכ סר
 ,,(\'כפ) סלוססב ססמ 'ר כתכ .רכחמל סלרס סכוענמב יכרקמ כ מ ו מם 'ר

 .ןל תוסקכו ; ויסכסכ וכלעי כס (ג'כו 'ג 'פ) סילוכגס יעכס כעבמ סוסס ברכס .רכזכו
 | . למור .ינכ .תופפפ רדסב סכלפמפ

 || יח בע מ בפוסט ב סוס כ"מו "כ קרפ רכזכס סיססקי כ"ח ו משיר
 סדוסי פולופנ לעב דפס ותומ לעו , ט"יט סכוטנמ | סייס רוקמ רפס .סיגס לסל
 . סוטס ינסילוכ כו סיסלק ססמ 'ר ויככו ,  (כ"ל םורד)

 , םולשב תאציש הירזע 'ר ךירשא

 . ץנוצ ןאמפיל בוט םוי

 ל"נה הדלותה לע ריש מ'גה תורעה תצק
 יפ פנו .ינדככ .רלטקקד ךכו5 ןלמפול ןט"יר  לודגס סכחס : ריעמה רמא

 רסס .פמ ריעסלו סיעודסס ןמ סירזע 'ר- תודלות .לקיס סז ורמלמכ  ןייעל תוסר
 , סלסס סירכדס טעמ ת5 סוטרקו , ויכספ פס

 ןייע =, ידרפסס וטסמס | ביבס 'ב ססמומס פורס ורכמ ספ סוגפיו | (1-
 ונמע יבמ .סזס (לנפכסו רקיס סדפס יכ רוכעכ ."'וכו סוקלעיזול סוטלממ
 ומס 95 עימסי רסק ןוסלרס לוס ןכופ סוס סכססו , סכ דע ?קרסיכ ומס עדוכ ל
 לכמ ססקבס סע . ןייח לע יתטקלס סמ | סרלקכ ספ כותכ> יתרמס ; תירכע ןוססב
 יכ , וכממ ססל-עדוי רספ לכ דוע ףיסוסל סירפסס  תורלו6 לע סידקוסו 32 ימכס
 . לוס ףלסמ דסמ סדס

 יזיגוערופ | ידוסי | םיפכ גוססס סכ ז .םונ פט יזו>כ סוטפמפ
 רועב .סריפיפ ס"עב ס"ס "תכמ דלוכ , ךעוגיכדסר ןפסלי סלסתמ ומש סיס .רסל
 דנפלרדינ םפרפ םולרמ ךרד רבע לקנקמקלססכ דמכ .רטק ירחסו . סקנסיבלעטסלק
 , סזוגסככו סנוקנסכו כמססעפלרפ סיס ס5 רסס סרריפ ירעכ יס סיסו , סילפטילו
 תנמ3 ספ לטפכו יוכגב םידוסי תדכ גס סשו | ,קינולסס ריעכ וימי תירסקכו
 סנק ןכ6 , םידוסי םדב יס סיסס רוכעכ וגס סיס סימעס ןיכ ורוד ימכסמ . כ"כס
 סוס יטלרס ורפס . (קינלטסכ) .סיכסעס תמכסבו סלופרס סעמכסב לודג סט ול
 עכסב סוקופרס יניכעו יכרד סוסו | (1וג8610מ68 םג00101מ8108 060% 1 -- 7
 ספפפנ .ספילעמ סרופב .ספ5מכ וכ . לילספ 1646 כופרעב ספדנו , תוקכחמ
 ₪5 ולסכ סמלע וסע ורוד יככס רסקו | , סועסמס ט9מ רפס םיככקס חותכ תמכחכ
 ררכקנ ןכ .ירח6 סנט סיסמסכ קרו , קדס תלכט ינפמ .רפוי סזו , סמוקמל סוכסס
 1547 קנפב סוטסמס למ וכסנול סכסס תרעכ יפ לע יכ סוסו , לודגס סכרע
 כוסי .סדי לע רט , רדוסמ יתלבס קרועב .סיקפודס תש (סביליל ז"ם) סרפסמכ

 סדס



 ְּ םימודאה ןמ הירזע 'ר תורלות =

 . (ז'כפ) ., פויכומדק .תופבטמ וכ רשל סכוטכמ בשופ ילכפ לד 'ב

 . סנעמכ ןייע < , רכסמס לס וסיג ןסרסמ סיים 'ב

 ןוככ ספט | רכסמס ככ | ריבסס .סכוענמ סכז5 וטפקסומ סלו סי 5

 סנ | ,יכסס .תיכס | דוככ לע "ג קרפ 5 כ9סיו\ (ז"נפ) תפומ ול .ןקיו (ד"פ)

 - < < סלוסי לוק . וסוליפכ םפקס תק ףט]

 סכועלמכ ןכסו סיר רעסמ קסלי לכ (126 1כ0זממפנ) ימוסמ סדר סי ל

 יעלס לעכו = , (ס"יפ יסנט) | סכחו ודוד וטלרקי סירזע 'לו ,  סררופב  סונפלמו

 ,('ד "פק ףד) וידס תסוכתת בתכ ויזכנמ ליפומו קסבומ פוס וסנכי סירובנס

 . סיכוכנס יטלס סיסרקנס ויזורס ונספמ כקעי 'ר רכס ו"יס כס :ויסוסכ דובכלו

 ילסמ לע יגולסיד סעכרמ יקלטיס ןוסככ סדוסי  'כ  ככס סע5ע סכסס סתוסבו

 י"כ .ססו ימורכ ליכי 55 פ- סשפס דוככ> יעינוס יכס סס) סדוקו ןומטסיפס
 לפס רבע ןוסלכ וכובס> < ,  (34 "יס ינפיפסעיס י"כ יסוב יד ךייע) , מרספב

 לסל ע"כסרל םוק5 'ס תלמכ דוע .סכס דע וככז 00 סעכ ימס קרק

 יסומ יד) | ילפלניוורפ דוד | '5 ( 7 תסקבל ול תופמב) | ומכ "לב תכסב .בסכ

 .(129] \ ישי
 ףיעל סמ 'כ .תוסרד וע50 ופפמיו , קוס סמלס רב קוס 6 סי ב

 לכוגתס ג"לס| תנסכו |, (מ"פ) ןרס5 3 קחלי .'ר5 - רוכעס "סו (ס'כ. 'פ שיר)

 ספ סיניע .רוקמ "סכו . ונפפמ סרזע 'ל3 סכורש תרגס ספ בותכיו ונסליטיוב |

 ניסס סקפסעס יככו ; ףסוסי 'כ לס ככ םוס לופו קזח סמלס סט סופכ יתיפכ

 יעיקזס תיכל קזמ לםיזע ךורכ '5 סכסס .סג םתיפי סלו , סיתונככו סבוטנמב ובר

 תעילפ פ"וסכו ספולפמ .ריפמ 'כ "וסב = רכזכו , "יש תכפב  סרפיפב רי לס

 :כ"כס פ"ופכו ע"סמכ סכידומ יד ללוס ר"רס ת"וסכו , "מכ ת"וסבו = סדוסי תב

 | | . 2" יל ממ
 . וינקס .קסני ''5 ןייפ , 5 "םוב
 . (סיסלמ :לוק) , סלריפכ בידכ יש יס ףסרי "כ

 סירפס סזיק סירזע: 'כ ו סנק ונוכזעמו , קסיפ ש5 סיסכ ?םיתי ל

 '5 .בבחמ קחני רכ לםיסי בכ לועס רב סיסכ ליפי 'כ םוס , (פינט לכודסמ)

 י"כ) "יס תכסב .וסרמגיו .סיקרפ רסע סססכ .ספולסו ןוכסמ יניד לע סלוע וי

 , (ט"לק 'יס 3"ס) ט"יכמס ס"ופב %סיפ יכככ קספ תחת ספחו , (1267 יסור יד

 בפופכ סויס כספ. כוע סוי ככ דוד 03 2קעי 'ר3 סנוכתס רפס כתככ תוולכו

 556 רסמ , ס"רסכ סיכעז 'ס כתכ לסומס "כ ויבסו , ס"בו ןניכוטפ .סכוד ירפס

 דיס ןןייע) | ס"ב כס יס , קחפי .רכ כיסו "'ף" ףכק ,(1296  י'כ) יס יא

 כלוסמס ססככ6 ,קסלי ןכו , קחלי וככו . ב'ככ תכסב וכדועו (437:'יס סטוקינניק |

 סומותסו פוסותפ כע ופכוסתו , ('כ ס"סד ק"סט) ויכוכס ולגסכ לו תולכסומב

 'ב תפיו ,ו'ק ןמיס ונספמ ע"מר פ"וט ןיב סיס 590  ןילפפס תויסמפ לס

 - וכו לפועו .סינכ תינסו ד"יס סנסב לינולובכ וימי יפסכ .קפלי רב ססרס

 . [2לככרבס סדוסי ןוד ןייע ,  ללככרב6 קס 5י ןוק]

 ימיב רסל סררופב סיכדנפמס ןיב וינכ , ונפפמ 'ז סיכר כ ק סלי ל |
 . ןלספד .ונלפמ קסני 'ר יבורק ססו , טילפו סכ .לכ5 סתיו  ירעס וסתפ םעכס

| : 
 ל ב, 3
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 םימודאה ןמ הירזע 'ר תודלות = 20

 רכקיו .טילטוריב מיו טרריפב רסוס ,ל'ז דיססס ידרפס ויגסס קחלי-י'ר
 , ויכס יסכנ לע :כ5כ ל"ז כוט .סוי 'ר לודגס וככו ,לימ רועסכ ןוי5 רעסל ןותמ
 'ס כעס לעו . (ו"כפ) תוינומדק .לקרסי כמ .תועבטמ סכתס ל3ק ותכמל6 דינו
 | וכ | סלרכו = , ויגסס | קפלי ן3 סמנמ ףסכ תנקמ וסט כותכ יתילר סיפול תפ
 ונס ספ וככזכ רסס | , "כפס תוכוס סדוק קוס סג רטפנו כוע סוי יפס סשמ
 | רסס סיסודקס ןיכו |, ב"כטס ירטת ח"ו ויגלס ססככלו סיכזע סיקלס *ויסרוי
 ויינספ .ססמ 'ר 6 רכונס סירוכגס יטלס 'ס סנומ סנוקנלכ ו"יס תכסכ ופרסכ
 . ופלפ בתוכ ('כ ז"יקד) תלסלסס לעכו , ויגלס 5וס

 ,םיניע רוסמ לע ס5מ וסרדמ תיככו | , בידנסו סכרפס ונספמ קסלי 'ר
 קפלי 3 ףסוי 'ר סוסס קחלי 'ר לט ונכ ילותו .  (ז"נפ) לכסכ ברד סתקיספ
 ברו =. וככסמ תסמ סרוטת (ס"נש .תנס) בוט קקל 'ס וכ סכוס רסס ונספמ
 | . פרוטס שעכס לילכ .סיסלס .סלילס וידכי סעסתו ותסמ סע קחלי

 רמסמ סכסס רכס ויתולסט תכוספל רפס , ורקסיפ םיק ילכפ קח לי 'ר
 סרריפכו , ח"לק יס כ"ס "יבמ כרס "וסב סכומס לוס ילוס , סימלוע קדפ
 תיכסמ) ןמיגכ ר3 (ס"ע 'ל ףד .תורודס קרוק) ילכפ .סיקזמ 'כ ססס .סימיכ סוס
 | | . ('ב .ו"ע "'םומחלמ

 וספכ כ"ס תכס ינפלו | , סנוקנסכ .סכיטיס םלר כ"ז סלוסלכ ס שמ 'ר
 סס :רטפנו לסרסי ןרסל ךקיו ; סיטסת| םוכיפ רכס רש סיתע סמלס 'כ סט
 , \"'ג קמפ תלספכ רכזנ ססודקס ןרסל וכלסמ רופסו , סנס סינומט ןכ כ"ס .תכס

 | ..סיסתפ 'כ ןייע |, תפוסס סשסע 'ר
 תספסמו = ,('ל קרפ) י"כ :י"סב וכ סיסו סכועכמ בטופ עילס סמ 'ר

 = .ןסיתונכו סנוריוכו סכודפפכ .סכוטנמ3 טילס
 םירכעס | ינלגרפלמ תנוכפ ספלעכ ויסרוי כל ,ל"ז יפכומ לם פכ 'ר

 . סלריפכו סבוענמ3 סנכשמ בורס לע ליסס תעסרופעס סספסמס ינכו ,(ב"מפ)
 לוס סנ יפעדל (798 יסור יד י"כ) ג"ער תנפב יס רסס .יפרוכמ ?םכפנ ככ ססמ 'רו
 =. סכועלמ בטופ

 ומס לע .סיניכע סזיס סיקכומו ו"מ 'פכ וסורד סכומ-וכרכופס סי ד כו ע כ
 . (ו"מפ) סניב ירמ רכזכ סרופס לע וסוריפו | ,'5 ם"לדו '5 יט"פד סכבקס תכסלסב

 וכ רסס י"כ סזיפ ספר סירזע 'רו , סכוטכמכ קחפי רכ ונלפמ סר זע 'ר
 . ךורססל םי ס"ימ כחל סוקמכו , (3"פפ | , ס"כפ ףוס)

 ססו , ('ע קרפ) סלותס לע ע"כי סוגלת ססלו סיליסנס ןיורמ סו פ ינכ
 סוגכפ סיפלס ןכיכופ .רטס 'כ יכ תויסכ . ןיככ תסלסו סמידרוו ככ ספופ קחלי 'ר
 . כ"ז סלופ קסלי 'כ ןולגס י"כ יפ לע "כט תיליכיווכ סכותס לע ןחלוי

 מס רסח סיתעבס רוסב לע חמש רספ יכיממ ספ ר3כ סי 5 םחכ פ 'ר
 , ('3 ס"סד ק"סס) סכוטכמ ימכסמ ויכמ  סג סוס סג (ס"מפ יסלש) .סירזע 'רמ
 ג'לט וטסכ 'ו ולפ קספו ,סיליכיווד עגס קספכ ילסנניוורפ סשמ 'ר רכס סתנפ 'ר יסיו
 תס .סנכי סקו '3 ד"כד סניפס ךכע קחלי דחפכ ונכס סילוכ ססינט סמ: סוכיס ריפסל
 . ל'ז יליממ סופס סמ5 ר"רוסמכ דיסחו:קידל ןולג ויס

 ט"פ) סיקופבסכ פורופמלו סכוטנמכ סרופס יספות יל 5 יו ורפ; סיחלס
 ס"פו |



 מ = םימודאה ןמ הירזע 'ר תורלות

 שי תורכזנס י"כ תוסגס סע ינפל רס% סיניע רולמ = 'סב סג . סמסס .סירקיס
 סומוקמ לטו (סימודססמ סירזע ל"ב) מ"ע : ןתיתסתב  תומוקסו רכסמסמ פופסוס
 , ס'יפ , ו"טפ +, ג'יפ , ס"יפ , ט"פ ,:ו'פ |, (ז"מ ףל) 'ס קרפ :ךחמממ ומ
 תמש ןיס :ןתוכיבו ,ז"כפ , ם"כפ ,ס"מפ | , ב"כפ , (ןכסכ ןייע) .כ"פ | ,ט"יפ
 . (* קרוקס תלעופלו רכקמס דוכככ ספ  סנפנת סלפו . סלוע ימי רמסמל

 ת6 ריטכ סקמ דוע ,  סיכיע רולמכ סיפפמגס ספסס ויזוכסו ןיכיס 739מו
 ורפס | .

 ןנכ .ועבקנ יכ .ןעי 5מגודכ רכסמס כרס טיכסמ תופסוסס לכ וטמשנ ספ סג ("
 ףוסכ רסס .סיסו סנסמ קספ דכנמ , סינפב 2 יוקכס סמוקמ לע 0 םיק לפסס ךוּכ
 : : ל"ז\ סילטעס קרפ

 יסכמס , יתגושמ .ךס6 ןינת ם> הלעמכ יככדכ יתיגט ס5 ןעמל סרוקס יכיכמ .סנסו |
 9'ז סימכסס ירכדמ ביסס דסמ דע ינופילס ונמעמ סיניכסמ .תלוגס יכ יגסכמכ .ךנז6 סלנק
 ןכו = , 'ןכו תכטס חס גנעמס ככ סכמס סמזוגו סננפסס יתפומל קלפס םלככ יתסכסש
 ג וסניג טקוד | יפדו ינס סכמקכ | , "וכו קינקירכ סיערז דישוקד ןסמ יפס רמפס רמסמס
 ןיכ .סיכמקמס | יכמ | ולפמנ פז לכ 5  ךסופ יעידוס | יכסלו , יככד יתכסח קסז לכ סע
 ןסילע | כש6 ג" קכפ ןסכ י'כד | תוכסב קוכודסס סלופכש סודוקנס כטעכ סויקסו קסולס
 לע ונינסכ ע"י 'פכ .ךיסכסזס ויגנע רס6 כמפמס יגםמ סדגסכ| 'ג סככ רכדמכו סש ורעס
 יתדקנ רבכ סנו מוש , ןפומ תכסכ סמל .רמכיו .וסיכ6 וכי 05 לרזע .רמס : סוסו , ןוככ
 55 .סיככזגס סילמ6מס ינטכ סת ף6 , ןסיקודוקנ קוחממ סכסכ ספי יל רמי סטו ,  ןסילע
 -- . כ"ע קד5 ינופמכ ספּו6 לוקסל ףיסות דע סזמ סריכעס 55 סגו ךכלכ רכינ סעופיר סיסי

 ביכזממ סיבמסמס .ינשמ = פלמי  סכ\ םפסיו סז קרפ םילכ | וגרפסכ סלוכס לכ סנטו
 סמ סמו וז ספסוס לס סכיט סמ | :סשיו ויניעב ללפי ללס ,דס6 ףס סדלוקס לעכ כרס
 קרפ 5 רכסמס | םיפדס יסנוםלכ3 : סיס .ךכ סיסש ספעמו סוס ךכ ןינעס לכ6 ? ספ
 סירמסמס ינש וכ סיכסו ספע ונידיכ כס ססונסמ סנוטמו .כממ חסונ<כ סזס סירטעס
 סכסס ו סיכסס יפכ .יכ = , ססילע .ףסוכ דועו סנעמ) קככזנס ספסוסס ךוקכ .סיסכומס
 סיגיע לוסמ יכפסמ דסלמ ןודנוככ סוסעממס ילפס | 0516 לע דיקפס י"ג רענדעל ףסוי כ"ס
 506 ןיקרפ .םירכ ככסמס ןופל סז סנס , ןוקסלס וקסונמ סג סזש קלפס וכ סנמנ רטק סש
 56 סילפוכי סכרמ 65 יכפכ לכ 'פ סכע6 ןכו, : קרפס סזכ דוע | רוכזנט סמ "יפכ סוממ
 , לודגל ןטק .ווטסס ליכסכ רמוס | קדס 'כ | ,סזמ סז סינפ קשוב ססל ספיס לס ליבסבו
 וגיס6 דססס ככ 355 וקיפסי" 62 סדככ ססמ סלכנ סנמס רסס סנסכ םירח6 סימעטו
 ינפמ סככס רפיכ סןו\דגס ריעסט לינתס 'פ ימלפוליכ ורמסמ סמ" סזכ\ . וסומכ סכרס לע,
 ג'פו | , ביעו סכימ | םרדמכ סחממס .רסּכ .תוכייע סעכ ןכ\ תכסכ רודככ 03 סיקסטמ וישו
 לסוזכ סרמס 0065  ףרוניס טעמכו . "וכו ודיכ  םיס פ"ע6 .סיכרכ וכיכמ :ינפ ןיככמס תוכסד,,
 ופיסוס יתינ רסוזכו . . . . דיטוסד ןסמ יסס וערז ללחי לכו קוספ רומ6 'פו רע יסיו קוספ כשיו
 סמוד ,סינינס ד כועו סימד ךפוטכ ספי כויס וכמפ דיס לכ 'פ סדנכו , סכוטס ול ןיסש,
 ןזירפסס ועכ . . . . סוכומסס םלסמ לודג סוסש רפול ר"סל 5עב לע ןיכרעב סי 'פ וגילפסש סמל
 ןכייס) .סכסס = ספ גנעמס יכסכ לכ "פו . .. . . . סכוע סנוכס לע וזכזל סדעה לע כ"
 .ל"כע - = . . . ,סירפמ לכ סלחננ סכוז (סמודכו ןמס ליטכס ןקסמם ויתוכלסב ס"במרס ירכדכ
 וילע | \לכמ סנטו לוקס קכפס ספדנ כככש יכססו .(80 ,79 75 21 "ומ ריכזמס ןייע)
 וז = ספסוסכ ספעד םיפסנ כמ , כפסס לעמ סכיססג דלמ דע. וסופילסו סיליכשמ .סלונס
 ס םמ .ליססו ויכע ודי ףינסו כ₪ כפל דע סזכ סתעד סככקפנ 520 קסכנ ך6 , קלפס ףוסכ
 סם ףדס 6 םיפדס ןכו ססיקקת סירסל סטו 03 סספנ סלשי ף5 רשמ סורכדס לכ 06

 ו 5 | א תיב /



 יש ל קשב

 ביינודאה ןמ הירזע.'ר תודלוה | %-
 סעסו יקלטיל זעלכו .םדקס .ןוסככ .סיוכסס יריס ו שי יסג |, ףסכל .ףללמ וכפס
 סככבמ רודס וסגס 5% דובכל ולס רמזו ,רכזכס ידידי 7 רפופב סיבופכב
 99. .וליפו .ס'כקפ ןויניכס ספלנס םוקסק .'ד 8 \ :ג"למ סררופ ספדנס
 %:.סתס  סלופמ ...םיפדמס | חבסל\ רבספס רסס .חובככ ב תרכרמ ים דפוק
 ,:" סימודסס .ןמ ססע ןכ סירזע .תסמ סימרס = ויכוכתו לכסמס ה ליסע
 / 1 ו\תלסת ָסֶפו

 חיבשמ ועב"ךמי ןואש םק יב הרמז יאש וניהלא :ףרות
 , הירזה וענמ ךשמשל :םיבע רוזפת הססונ .הבירנ חור

 : ומויס * הזו

 הישקי ןירחא וראפ .ימ יכ לדגתיו לדג רבב - ומשנ

 -- 0 ינש תא עשיל הכזנ ותוכזכו .רוא .ודואב/הארג %

 | שיא ..הרוהי | ןורא ןב קה וניהלא :חמשי
 ל לארטקל טטפשמו | ויקח בקעו ינב לא .ןירבר ריגמ

 0 לק ל קי פע רובעס סכסס תודלות | לע  רבדכ סלכס סלטו |
 : סדוקפ ל סס %- 2 .סלרכ ססוכע סילזע 'כ יסיו ,יתסגפ רסס ולר6 יכידכו ורוד

 לסוס רמו - יככמ .דח5 , פכידופ שש ןו 5 מ 36 'ר"
 | בלט  םיכמו , (ס"כו .םיפ) .םירקי י"כ | וכ .ויסו , סרריפכ

 וףס בו רו ,'כ ו"כ ףד סי יגנפ כ  ותכוטסו , רכפמו .
 .םיסיס  מרקנ סטו םומסלמ תיכסמ 'םכ

 ₪ ,(ס'פפ) י'כ ק"דַר ישוריפ .ופ5מכ וכובזעב רסס ל ככ כ 3 0:סדוסי ןוד
 < סכרפ 2פככרכ 5 קלי ןולו טלפמס רסס ןב ,סרכיפכ כפי 5וס סג פל ללומפ ןוד ןכ
 | ו ס .ןכ ףסוי ן3יפוס (סיסלל פוק) .סיכויכס ןנופי "למ פכסב סלריפ ק"קד

 .'(סיס6 ק) :/ וכ: תכידנכ ומס לדג .ולסג יד ןרֶפִפ כ
 | 7 0% , 'ס יסטמ לפב סוסו ימכסס רז פי36 'ר
 ו (ס"מ"'פ) םומלכ סיתפס ₪5 סיפמ רזע" 35 'ר
 ל רש 0 סירמופמס = סיס לס ו /-

7 

%% 

 0/6 גסססונכ לנו וז קפסוסל סוקמ .שי.סמו 6 ססונפ

 " יט סכסס ככס ספכ סלעמל סדלופס לעכ | ככס כ"טמ סנס  ,ס)סכ ןכ) עדוכ ירסלו <
 בולק , סלודג סטמםסו תוגופ קולחסוכ דסס סוקמכ ספ רסק סוניע רוקמ ירפס ינט ספרס
 . יבא . .סופללס לססוכמ סילסע קרפכ ספס סירפסס יכנס ויספ עומשל



 "המדקה

 תואבצ 'ה , ךיפמ וז הז קוספ יהי לא םלועל ןניסרג ה'פ תוכרבד "מלשןריב
 ןינב ינבד .ןאמ 'יאה אתיא וינפ תאפמ קוספ עירזת ךהוזבו = .ונל בגשמ ונמע
 הנוב יוה ןורמיי אלו ינב אוה ה"בקד אנחלופל אהד ארכדאל יעב ינבמל ירש דכ
 םעטב השמ ייחמ ישילשה ורפפב ירדנפכלאה הידידיו = .קרצ אלב ותיב
 רבדה תישארב םיהלאה םש ארוקה יכ רמא לודגה ןהכה שאר לע םשה תויה
 הלועפ לכ ינפל יכ רמא תוינידמה ויתורותמ יעיברב ןוטלפא םג =. וחמייקי
 הזה רובחה לא לוגדנ וניהלא םשב ןכבו .  הילע םיהלאה םש תא ארקל תואי

 .ונל בגשמ ונמע יהי וידסח ןומהב אוהו

 הוילעה הירקה ותדלומ רשא ,ו"צי םימודאה ןמ הירזע ריעצה רמא
 * ךרובמה ומשב יתלאוה ומעו ותרותו וניהלא דובכל , הרריפב ןכוש אוהו הבוטנמ
 תא שודקה וננושל לא יימורה ןושלה ןמ איבהל וירסח לדוגמ רועה תשקב .ירחאו
 לא םירצמ ךלמ ופלידאליפ ימלת לש ינרצח האיטסירא בתכ רשא הזה ביכחה רפסה
 תינויל תידוהימ השודקה ונתרות קתעה ןפואו תבס ול ראבל , יטארקוליפ ויחא
 רשא לודג ןהכ רזעלא תאמ רכזנה ימלתל םיחולשה םינקזה םינשו םיעבש ידי לע
 הידידי בתכש המ יפל הנה יכ ,ונממ לודגה ויחא קידצה ןועמש תומ ירחא םק
 ורפסב , ינוליפ םיימורהו םינויה לצא הנוכמו םידוהיה ערזמ רשא ירדנסכלאה
 . ונקיתעא ה'עב ינאו יימורל ינויה ונושלמ בורקמ קתענה םיתעה ןמ ראותמה
 ינשה תיבה הנבנ רשאכ , רפסה הזל ףרצא רשא םיקרפה ןמ ב"לה קרפב ירבעל

 וירתאו קדצוהי ןב עושי הלודג הנוהכב הלחת שמש ,ונימיב הרהמב שדחתיש
 עודי וירחאו ונב ןתתי וירתאו ונב עדיוי וירחאוונב בישילא וירחאו ונב םיקיו
 ונב | ב
 . ססוכפ) סט לעס לכתמס יככד 5 ספ וכגפס ןכ) ןמוקמכ לפסס סינפכ תולודסמס לכ ונכדס יכ ןעיו (*

 וגופ סגינסד ק'פ ל'ז וכפל סעדו סעט כועכ כפל ןס : רבחמה הירזע רמא

 סלסתכ .ןויעס .לגק ספ יכ | , תפסו סלמ וסנופל סימעפ למ וקלפ .סנוטס סעוד
 ככ יפכוד סנכו סנט ימ קרפ יסנסב ונלפמ כ"ג סזפו = . ףוסכ םיגריש סוס כוקק
 לע ירבעב יכ ןעוו =. יכס ןל 0מ6 ללסכ סרודסעו יכס ןכ למל סמק סלודסמ ישס
 ולפנ .תופיגס יפיפל סג  ,סיקודת תק כע יתללועסנ וספדסל ףכפ הז ילוכס יקרפ
 ן סינט ספדיט דסמ 56 סיקלס ספי דוע סו . וילופכ סנולכז .ספ יפינפס ,%
 וניעל = וידמו ס5 = סלכוחט ליעכ סיסו סולגס ומוקמכ לכד לב .ליפסל ליכטמס לכו

 , = ניקס ונפל ולו יל .ןופלמ סרוק לכ |
% 



 המרקה :
 רילוה עושי ורמאב ב"י הימחנ רכז רשא םיפוצרה תורודה תשש המה אלה , ונב
 תא ןתנויו ןתנוי תא עדיויו עדיוי תא בישילאו בישילא תא םיקיויו םיקיוי תא
 ראבתה ןכ יכ ויה םילודג םינהכ הז ארקמבש הלא לכ לז י"שר םש בתכש ומכו ,עודי
 םיבר םירפוס ובתכ ןכו ,("ומצע הימחנ ירבד רתימ
 לככ 'ה קרפ א"י רפס םיימורל ןופיסויה טרפבו
 ,ונדעיש םיקרפה ןמ "לו ג'ל קרפ הארתי רשא
 ירבדל ןכו רכזנה ורפסב הידידי ירבדל עודי אוהו
 וינח תא דילוה 'ב קרפ ב"י רפס םיימורל ןופיסויה
 יכ ןעיו , קידצה ןועמש תא דילוה וינחו לודג ןהכ
 .ןטק ןב קר וירחא ריאשה אל הז ןועמש תומב
 ויחא רזעלא ויתחת םק , הלודג הנוהכל יואר יתלב
 יקיתעמ םינקזה .תודוא לע ימלת בתפ וילא רשא
 ישילש היה ופלידאליפ ימלת הז הנהו . ונתרות
 תומב יכ | , ןודקומ םוררנסכלאל תוכלמב
 לאינד  רבדכ ותובלמ הקלחנו  םורדנפכלא
 וגאל ןב ימלת היה םהמ דחא , םישאר העבראל
 וירחאו םינש ו"ל היפגאו םירצמ לע ךלמ רשא

 ופליראליפ והונכיו , הנש ט"ל ונב הז ימלת ךלמ |
 ,("קבד בהוא הרומ ראות אוהש סווי\ .כתכ כ (*

 ותוחאב ושפנ הקבד יכ םא ק'יס 'סכ וטוריפכ
 ,השאל ול החקל רשא האוניפרא + ל לשל מ
 תירחאב יכ רוהנ יגס רועה ארקה ךרד לע וא
 , התוא אונשל רמת םע ןונמאכ אילפה םימיה
 לא ורבד היה וכלמל םישלשו תחא תנשבו

 , םירצמ לש  האירדנסכלאל םירתופה וילא חלשיו | רזעל

 ה"הגהי

 ןיססוי רפסכ ןכ יכ 'סכ ליגס יטפנ (*
 סעטמ ספדנ סילטיסכ לכ כורקמ רסס
 ףד סניטלטסוק 'ריטטמב יכרבכ ימסל
 עוטי סמש לחש =: כ"זו יקסממ ל"י
 ג"כ סדוע "סים סקר סיס ג'כ
 סקלנס פ"עמ .סמודמ סרפ .סקעק
 עושי ל :וכָּב סיקיוי יכ לרזע רפסכ
 כיקילס ןכ עדיוו כישיל6 וככ ןכו
 סינסכ סלל לכ עודיו ונכ ןסנויו
 פ'עסו | , .סלזע = סל\ ויס סילודג
 סרזע יכ עדמ .רפס .םלמתמ ססלנס
 וגיק .קידגס ןועממ סדוק ג"כ "יס
 סימיס ילכדמ לפס סוקכ סז סלכנ
 ויככ ונכ\ ןיככמ עוטי ערזמ סס יכ
 לכ יכ סרזעב י"טכופ ןקו = ג'כ ויס
 =. ד"כע עושי ערזמ ויס ג"כ סקסס
 עושי .ןיכ סלסס ג'כס תוקילמ ילסו
 וגכסכש טמפ רזע לוס קידס ןוטמסל
 סגסכ\ . ז"לפ ש"ע סלוע ימי םורדכ
 ןינעל סילכדס 6 ספס 'זגס רכממס
 תנולמ וכניס .סנמסס יכ סלוע םומי
 רוסכ  .בומלסל כוע | 90 | , לפסס
 יפכ ולסיס םוקד5 סעד ןעמנ יעוקס
 וכיתוככ - סוכזכ | ןטסנ6 ןניפסעמ סמ
 דומעפ סיליכפמס 250 'יפסק רטסמ

 * קמסכס

 אצמיש ןמכ
 ישילשה  ורפסבו רכזנה םיתעה רפסב | הידידיל ותצק 'הז לכ תא שקבמה
 תא הרצקב המש ואיבהב ב'פו א"פ ב"י רפס ןופיסויל ותצקו ,  השמ ייחמ
 םינורתאו םינומדק םירצונה ימכח לכ וכשמנ םהינש ירחאו . הלאה םינקזה השעמ
 תומוקמב ירסיקה ואיביסביאו ,  לאינד רפסל ושורפב םלצא קיתעמה ומכ
 תצק לעו ,הלא רבלמ םירחאו ב'יפ 'ב רפס ואיטומאס ודיצולו , וירפסמ םיבר
 דוע הנה , המ הריתס םירכזנה םירברל םניב רשא ל'ז ונימכחל םיאצמנה 'ירמאמ
 . םורדנסכלא תיוחתשה לש השעמהרופסמ יכ ןעיו ,ונדעיש םיקרפב ה"עב רבדנ
 ימכחמ ויתונורכז יבתוכו , שוירד תא חצנו ךלה םילשורימ ועסנב יכ הארנ לודגה ןהבל
 = ביבס היה הז ונוחצנ יכ ורכז ז"ל "ס וקראטולפו 'ה רפס ואיצרוק וטניוק ומכ ח"א
 ראובמכ בי ויה ותוכלמ תונש לכ רשא רדנסכלא יכ ךשמי הנה ;,ובלמל שש תנשל

 ע"סב
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 המהו ,םינש שש אוהה השעמה רחא ךלמ א'פ 'יאנומשחל ןושארבו ןורחא קרפ ע"סב
 תורטש ןינמב והל ןניבשח אלו םליעב םינוי וכלמד ק"פ ז"עב ל"ז ורמאש ןינשה תיש
 הלאה םירבדה לכמו * ונרכוש םיקרפה ןמ ו"כב ה"עב ראבתיש ומכ םינוי תובלמל
 תומ ירחא לוחתהש) רכזנה תורטשה' ןינממ איצונ רשאכ יכ ןירמל ונאצמנ
 ופלידאליפה ךלמש א"לו וגאל ןב ימלת וירחא ךלמש םינש ו"ל (רומאכ סורדנסכלא
 תשמח .איהש וז הנש , םירכזנה םיריגמה ייפ לע ראובמה לככ ןורתפה ןמז דע ונב
 א"יפ ל"ז ם"'במרה ירבדמ ראבתמה יפכ תורטשל ג"פתת ףלאו וננינמל א"לש םיפלא
 לש הזה השעמל וי"תת ףלא תנש איה , הטמש תוכלהמ :י"פו שדחה שודק תובלהמ
 ערואמה יטרפ לכ וראבתה וב רשא הזה רצקה רובחה יכ תעדל יוארו , ונתרות קתעה
 לא ךלמה יחולש ינשמ דחא היה רשא רומאה ינרצחה תאמ ןוי ןושלב זא בתכנ אוהה
 םירצונה ןמ דחא י"ע יימורה לא קתענ הנש םישמחכ הזו , םלשוריב לודגה ןהכה
 דחא םכח ןכ רחא תוארכ םלוא * האילאטיא זעל לא ןכ םג אבוה איהה הקתעהה ןמו
 רשאכ) ןבתככ םירבדה ןמ תוקוחרו הנה תועטומ יב  תורכזנה תוקתעהה תא יזנכשא
 שדחמ ותוא קיתעה , (ונבוי אלש :םיבר תומוקמב ןתוא :ארוקה ןהילע דיעי הנמא
 םהימכח הל האלמה האיליסאב ריעב ספדנו דאמ חפי םינש רשעכ הז יימורה לא
 לא ותלוזמ .התוי הז עלק חמ דע ליכשמה הארי ןעמל ותמועל ינויח םע יימורה

 ויתקתעה , ישפנ תואכ ןוי ןושלו רפס יתעדי אלרשא ריעצה ינאו , הרעשה =
 עמשש ועולה םגיכ ילצא קפס ןיאו ,והאור לכ יניעב תבושמה הזה יימורה ןמ
 רשא) ומצע רובחה אוהש המ יפכו , חור תרוק הז ינורתפב אצמי תירושא
 והתל אל יכ בושחי  ,(םיישארה םירפסה ןמ ונניא יכ וכרע ןיח יתעדי הנמא
 ונממ וריכהב גנעתיש המ לע ףסונ ןעי ,  םוי םירשעכ ותקתעהב יתילכ יחכ
 ויה הרותה ינידב םתואיקבמ דבל רשא ,םהה םינומדקה ונימכח תלעמ תא
 הנדע ןכ ומכ ול היהת , ךלמ ילכיהב דומעל םייואר המיזמו תונידמ ילעב
 שיש תובוט תודירפ יתש טרפבו ; ונתרותל סחיתמ שרח הזיא וב וננובתהב
 , תוירות תוצמ תצק לע ימלת יתולשל ןהכה רזעלא ימעט תחאה : ונממ איצוהל
 וררבתי יתעדל ורזעב יכ רמוא וילע יתרמג הללגב רשא תירקע רתוי תינשהו
 ומכ הנוהכה ידגב תודוא לע ל'ז םינורחאה ונימכח ירבדב ואצמנ תוקפס תצק
 הב עמשנ שרח רבד ץמש לכ יכ עדונ רבכו ., ונדעיש םיקרפב ה"עב ראבתיש

 םלועה לכ 'יפא האפד ימלשוריב איָיח 'ר רמאמכ ךרע ילב דע ללוהמו אוה לודג =
 יצפח לכ ןבטראל יבר םש רמאש ומכו , הרותה ןמ דחא רבדל הוש וניא ולכ |

 םלוע תובא ונל ונש המלש הנשמ הזה רבדה ללגב יכ ,.הב וושי אל ךיצפחו
 תוכול היהי כ'א ודובכו , דובכ וב גוהנל ךירצ תחא הכלה "פא ורבחמ רמולה |

 הזה רפסה רבחמ םא המו רמוחו לק םירבד אלהו * והועדיש םיברה תא וב
 המה לארשי ינבמ אל רשא ויארוק המכו ויסיפדמו ויקיתעמו , ולדגו וב למע

 לא םיבורק םילאוג ונחנא והקיחרנ אלש אופיא ןבש לכ , והוברקיו ותוא וחבש
 םינקזה , /
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 וריכזה ל'ז ונימכה רשא דוע ש"כו , ונלכל דחא באו דחא לא רשא םהה םינקוה
 םלצא יהיו םישרדמבו תימלשוריהו תילבבה ארמגב הזה השעמה תא םה םג
 ריגהל םיטעמ םהירבד וב ויה םנמא יכ םע ,ונערז יפמ חכשי יתלבל יואר , סנל
 *ונרכזש םיקרפה ןמ יעיבשב ה"עב הארתיש ומכו רבלב ףרותה

 'ה ינכזי וב רשא יבבל תחמשו יניע .רואמ ותויהל ולכ הזה רפסה הנהו
 . םיניע רואמ 'תי ורזעב ול יתתנ םלוע םש , הכרב ירחא חינהל ןוילע יפחמ
 ריעב ויהנש םיארונה םישערה לע רבודי וב רשא ונממ ןושארה קלחה םנמא
 רובחהו . ונינפל דוע ראבתיש םעטה 'ןמ םיהלא לוק ,םש ול יתרחי  הר"ריפ

 םש לע יימורהו ינויה ןושלב ארקנה אוהו , וקיתעהל יבלב 'ה עגנ רשא רכזנה
 , ימד דלונש ןטקכ רייגתנש רגל ויתבשח רשא התע הנה ; האיטסירא ורבחמ
 רשא וב ומעטו ומע וקומנ ומש הז יכ , םינקז תרדה שדח םש ול יתארק
 םלואו * ורדהי םלועה דעו םלועמ .ורדהנ הזה השעמה ללגב םהה םינקוה אפ
 ראבתי רשא םעטה ןמ הניב ירמא םלועל ומש יהי םירכזנה םיקרפה קלח
 אצויה הזה קלחב רפסלמ אלכא אל יתפש הלא ילעפמ םדק ןהו , המהמ ןושארב
 הכשמ רשא רכזנה האיטסירא רובח תקתעהל יתררועתנ יתמו ךיא הנושאר
 , רבד רוקח םיהלא דובכ הוה טרפה לע םגו * הירחא אבה ישילשה קלחה תא הל

 . רגוסב ןכו תלדב ח'בו דתיו ת'בו דתיו תועונת 'ב לע דסוימ ריש

 לֶא ןּגְרְו וז הָלְנְמ ארק
 : ושדק להק תושפנ דעב ּךֶסַה

 ₪ ןַה םישער תקוצ ורעָשְבּו
 : ושאר תרעש רַמְסִת םושי

 םינוא ברו רוּבְּג לָכְל ןֶכ יִּ
 : ושער תַעְּב בש גַנודְּכ ובל

 רוע הָנאְּת לב הָלְפִת אשי
 : ושפנ יִחִת יִּדַמ תאָּב הָרְצ

 הָתוא תואְר יִתְלַּב תַתָח אָרי
 : שא תַמָח תאָצ םֶרַמְב זגְ

 םֶלוע אלמ וחפ רָשא ךורְּב

 :ושְדְקִמְּב זעָה רָשָא .ךורְּב



 םיניע רואמ
 5 ןושאר קלח

 םיהלא לוק

 שערה לע ונירבדו שלש תנש הר"ריפב ןיהנש םיארונה םישערה השעמ

 םירצוגה ימכח תצקל םגו ,  וניתוברל אצמנה ןמ ןה שדקה יבתכמ ןה .ללכב
 . רפסה רובחל הבסנ היה ךיאו , םהילא ומדק רשא םלועה תומואו

 , םיאיבנה וידבעמ םיברו המימתה ותרותב וניהלא יפמ תאז תעדומ הנה
 ויתותוא תא םיאורה םישנאה לכש אוה 'תי וינפל היוצרה הדובעה יכרדמ יכ
 יאב רשא ןעמל , רודל רודמ אובי לכל םתוא ועימשיו ודיגי םיארונה וישעמ תאו
 לע ךלמ ודבל םיהלאה אוה יכ הקחתי םשפנ ישרש לעו חקל ודמלי םלועה
 וננוכתי םבלו םהידי לעומב םיאלפנה וידפח ןומהו לודגה וחכ לאו ץראה לכ
 ינזאב רפסת ןעמל הרותב אוה רדה בותכ , וננחתי םהילא שרדנה לכ לעו דיטת
 םיבותכב שלושמו , 'וגו ורפס םכינבל הילע םיאיבנב יונשו , 'וגו םתעדיו 'וגו ךנב
 םג , תובר הלאכו םלסכ םיהלאב ומישיו 'וגו ןורחא רורל םהינבמ דחכנ אל
 םיעוטנ תורמסמכ הזה תילכתה לא תופיקשמ הנה ןה תודע וארקנ רשא תוצמה
 םויא תואיצמה עבטב רדופמה םג 'ה השעמ לכ תמאב תויה םעו , וניתובלב
 ךשוחהו רואה ללוגתה הנה יכ) = , ותרוכבכ רוכבה ליכשמ לכל דאמ ארונו
 ליהבי לודגכ ןטקכ וחכמ הארנה רבד לכו םייחה ילעב תריציו םימשגה תדרו

 יפמ םיקעוצ ונאיבנ ויה ןכלע רשא ,דימלת םע ןיבמ וילע האתשיו ןנובתמה |
 "וגו םשג ןתונה 'וגו םיל לובג לוח יתמש רשא וארית אל יתואה רמאל ןוילע
 םימריה תומואה ימכח ןיב םג ,המודכו ךישעמ ובר המ ולדג המ רמא ררושמהו
 רבדל ורד"נאמיפ ורפסמ ישימחב אילפה 'דה קרפב דוע ריכזנש וטסיגימסירט
 אצמנ לכב הארנ תוהלאה תויהלש אוהו תולכתסהל יואר רבד ורמא דע , תאזכ
 יתכוד 'חמכבו האורה קרפ ל"ז םרמאל רשא , 'תי ויתומש ולכ םלועה הנה
 השוריפל ותמדקהב ן"במר רבדל אוה בורק ,  הרותה תויתואב ארבנ םלועהש
 ולעפתי אל םדאה ינב ןומהש אוה םלועה גהונב אלה * ('תי ויתומש חלכ איהש
 לעופ םתוארב ושעיש המ יפכ , רימת םיוהו םירדוסמה םירברה ןמ ושיגרי אלו
 ךיעל איה רעצמ םימתבו תמאב םא םג , ץראב הלודג השדחו ותעל דיערמ
 "וגו לכאתו 'ה ינפלמ שאה םיאולמה םוי תאצב תוארל טיבנ , עבטב םינותנה
 םעה לכ ארייו רטמו תולוק 'ה ןתיו לאומשבו , ונוריו םעה לכ אריו בותכ םש יכ

 ןכש , קח ילבל הלאכו | , 'וגו םישנאה וארייו הנוי לע םיה תרעסבו , 'ןנ\ דאמ |
 םררועתהמ רתוי םישוחה שגרהב םילעפתמ םדאה ינב תויה תואיצמה עבטמ ךשמנ
 םיצילמה שאר רבדכ) התלוגסב רשא ןיעה תיארממ טרפבו , לכשה .בויחב
 , ןואה תעימשמ רתוי תולעפהה לידגהל (ויתורגאמ 'ח '\ רפס ואילוט תומואב

 האר |
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 , והאריוויניע תא אשנ דע ויחא לע תוכבל וימחר ורמכנ אלש קידצה ףסוי האר
 תוחולה תא וידימ ךילשהל הפורצה הולא תרמאמ ובבל ץמחתה אל השמ שיאה םג
 יכ ,יבלל תישא יכנא הזחא הלאה םירבדה ללגבו , לגעה תא אריו דרי רשא דע
 לעופ הנורחאל ויהיש דע םדאה ינבל עידוהל תאז יתחיתפב אוה רשיו בוט ךא
 ,ילמ רקש אל םנמא יכ עידוי הזה רודה ןמ םינבל באו , הרריפ הפ ימיב לעופ
 תובר םימעפ םג , עבטה ןמ קוחר םיסנ השעמ הז ןיא המ דצב יכ יתערי ןה
 השקה רבדה לכ תעמוש ןזאו האור ןיעל ספא ; ונינפלמ םימלועל היה רבכ
 יהלאה חכה תא ריכהל םדאה ריעיו , סנל בורק אוה אלה עתפל םואתפ ליהבמו
 אוה קוחר ולה ירופס , הלחת תערה ןמ הארנכ םאו , ונבל לא ותוא בישהלו רתויב
 וב רבדל הלכא םרט הנה | ,םחי לכ םתוניב ןיאו הזה רפסה אשונ לא ףרטצהמ
 ימ , הננוכיו התוא השע אוה תאז יתלועפל הבסנ היה שדחה הז יכ ליבשמה ןיבי
 , עמשיו בישקי ץפתה שיאה אופיא

 ' תשמח תנש רמיבונל רשע הנומש ולפכ שרחל רשע העבש ןורכוה םוי
 םּוי ותרחמש הליל , וננובשח יפכ הריציל םישלשו תחאו תואמ שלשו םיפלא
 עמשנ , בכשמ ילע תומונתב םדאה ינב אצמה תע , תירישעה העשל בורק וששה
 והומכ רשא , העש תירישע יצחכ ךשמנ ראמ קזחו לודג שער לוק םואתפ עתפב
 םינש תואממ וילע ונל ורפס אל וניתובא םג הלא וניתורודב היהנ אל הנומאב
 ויה הנה , םימשה עיקר ינפ לע תעמשנה התעבהו לוקח תימהמ רבלו | , הנה דע
 שרח ימו) עמושה לכ :יכ ןפואב , םידדונתמו ןשקנ ארל .אד תוגגה יבזרמו םיפערה
 תוארתהמ עגרכ תוהלב וילע ךפהה וברקב ליחי ובלו ינזא יתש הנליצת (עמשי אל
 המררתה ןיב הלחתב הנהו : . הב יבשויו לבת הממש זא האשת המדאה יכ וילא
 םער וא לכאת ןודבא דע שא בהל איהה הלהבה תויה םדאה בושחי םומעשהו
 דונדנה שגרוה רשא דע ,:אוה המ ותישארב ועדי אל יכ ץרא אמגי זגרב רשא
 הוה לודגה רעסה יכ עדותה שוחב זאו , תחתמ עצומ בכשמו שרע לכב הדערהו
 ךרביו ץירעי וב חור רשא שיאהו , המוקממ ץרא ויגרמה קזח שער אוה אלה
 ופעומ לבת דימעי יכ ול ללוחתהו םוד , ומלוע אלמ וחכ וז רשא לודגה לאה תא
 התעשל ץראהו .תולוקה ןוזרפ ולדח טעמ רוע יכ , תמאב ןכ יהיו , ונל חנוהו
 רוא דע זאמ וכ , ונבל לע הלע רשאכ ופא ןורחמ םיהלאה בש אל ךא ; הטקש
 םיגורסו םיעגרל תחתמ לואשו , שעגתהל ררועתמ תע רחא תע עקרקה היה רקבה
 ושגרוה רשא םינטק םישער רפסמ לע ודמע םיבר יכ ןפואב ; רדונתהל עונת עונ
 םדא לכ ןכ לע רשא , הלעמו רשע הנמשמ ויה יכ וריעיו הנהה תועש שללב
 .המ תוארל הטמה לעמ םינב לע םאו בא ומוקיו , ובבשמ ןועממ רוענ קפס ילב
 תמחמ הנהו , םידי .קובחו החונמ תע אל איה דחפו הדער תע יכ , ריעב היהי
 אוהש לכ , ןשע ילעמו תוופלת המכ תוגגה לעמ וסרהנ רומאה ןושארה שערה
 , תובוחרבו ריעב םיבבוסמ והער תא שיא ריכהב םעה ומיכשיו , הובגו לולת

 = הואיל
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 םירבדמ םדוע ,  ץראב היה רשא תפומה לע תולהקמב רבדלו תלופמה תא תוארל

 . תעשב ןכו ינוניב רחא שער יהיו , הרשע עשת העשה דע רר יששה םוי םויהו |
 , ונממ תינשה העשבו שדק תבש לילל הנושארה העשב םג | , םירשעו םיתש
 תדרתו םעזכ אל ךא , וברקב שונא לכ בבל םיזיגרמו םיליהכמ םישער םלכ
 לא רס , אוהה ארונה תבשה ליל תישילשה העשב יהיו , ונרכז רשא ןושארה
 תירישע יצחכ אוה םג ךשמנ רשא דאמ קוח רחא שער רמ הוה ווחמה יבשוו
 הברה רתי םיעיקבו םיסיסר םיתבה הכמו תומוח רבשמו  םינינב קרפמ , העש
 לדג הזבו , דונדנה לע לוקה רבג אוחה ןושארב רשא , תמדוקה שמאה שערמ
 דחא רבע לא ץראה תא עינהל ותנוכת רמש אל הנחו ,  לוקה לע דונדנה דאמ
 השועו הווצמכ ןופצל םורדה ןמ ןכ רחאו חרזמל ברעממ בושו אוצר םא יכ , דבל
 הלודגה .ריעה הפ הברה רשא תמאב אוהו ,  ץראה תיאשו התחשהה תוברהל
 רשא טרפבו ,םידבכו םיקזח הינינב ויהש המ לכ יכ | , םיצרפו תופירה ה"רריפ

 רחא תיב לש הנצו ןגמ ןלב הנפ שארל תואובמהו םיקושה תועוצקמב ואצמנ
 ,םיהלא תדרחל ץראה יהתו תולופמהו םיעקבה םלכב ובר  ,םקיזחמו םהילא רבחתמ
 , םינופפה םהיתבמ סונל וזפחנו דאמ ולהבנ ןקז דעו רענמ ה"רריפ םע לכ וא
 לכ תנגבו תוצוחב םימשה תחת לא , הער םא איה הבוטה המוחו הרוק לכ לצמו
 הדער יכ ,  םישוטנו םישוטר םנינק תאו םשוכר תא ובזעיו , ואצמי רשא ןתיב
 ריעז ריעה ינב םיעבשמ רתיל הרק רשאכ םואתפ םיתבה םהילע ולפי ןפ םתזחא
 אל המו , עגרכ םהירבק םהיתב ושענו טלמה רהמ ולכי אל יכ = , םש ריעז םש
 שפנ חוקפל הנה , "ייל תבש זא תויה םע רשא תאזכ תעל ומע עשפ םיהלאה אשי
 , םקיחב םהירלי תא וחקל םיבר .; הצנ ותדובעל םינוכנ םיפוגה תא ליצהלו
 םדיב םהילגרל הקובא וא רנו , םמכש לע תורורצ םהיכרצמ הברה םע םתולמשו
 ואציו , תבשו דעומ ה"רריפב 'יי זא חבש ולאכ לוחה ןיבו שדקה ןיב לידבה ילב
 הואתל רשא םוקמה לכ לא וא ריעה תובוחר לא םיוגב םירדונ .הזפתב תכלל
 םתרוק לצב םתבש תחת יכ ץפחו עשי םהל הזו , רדגו ןינב לכמ ררפנ , ושקבי
 רעצמל טעמכ היה הזה דחפה הנמא םג , הלילב חריו ארונ חרק םשאר לע זא הבי
 העש עיבר וב רבע אל םלועמ ןעי :,הלילה לכ ךימתה רשא לודגה ארומה ךרעב
 יכ דע , םיארונ םישער שדחל ורועי היתודסומ דימת ולאכו ,  ץראה שעגתה ילב
 ובר יכ אוהה הלילה ךשמב ויה רשא םיינוניבהו םינטקה םישערה רופסל לדח
 ישש ליל דאמ ומצע רשא הלאה םישערה ינש הנהו , הלעמו םישמחמ םרפסמב
 ירבדכ ושגהוה , ץרא ינכושו ךרד ירבועמ תמאתהש המ :יפל ,שדק .תבש לילו
 ; ו"נאלימ דע ו'רסיפ ריעה הצקמ לימ םיתאמ ךשמ רקחמה ילעב בל ימכח
 ןכ ירחא םלוק דוע עמשנ אל םג , םוקמ םושב ותיהשה אלו וערה אל הז לכ םעו
 ועיבה םויל םוי יכ , הל ביבס ןילימ הרשעב הימוחתו ה"רריפב קר ,ירקע ןפואב
 םהירקעו םבור ןכא = , םילודגה םע םינטקה .םירשעו הרשע םיליהבמ םישער

 ויה
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 ןכ םג הנממו , תיעישתה העשב המהמ  רתויו תוצחל ביבס םיבר , הלילב ויה
 רתוי ונמנ , תאזה הלחלחל םבל ותש רשא םישנא הברהמ רבכו , רקב תונפל רע
 שער שגרוה תירישעל תיעישתה העשה ןיב דימת םב רשא םיפוצר תוליל הרשעמ
 םישערה ללכה הז ,  רובעי אלו אוהה דעומה וילע ארק  םיהלאה ולאב , ירקע
 : רחשה תולע דע הלילה תוצחמ ויה , ונרכזש םינושארה םינשה ירחא םיליהבמה

 אבנתה רשא סומע ירבד תא ריכזהמ לדחנ אל הזה רופסה תצורמב הנהו
 רשפא יתעד רצוק יפל יכ , והיזע ךלמה תומ תנשב וימיב היהש לודגה שערה לע
 םע , ל"ז ונישרפמ םוראיבש הממ  רתא ןפוא לע ותאובנמ םיקוספ תצק ושרופיש
 הנה ורמא המה אלה .וננוצר לטבתי סנוצר ינפמו קדצ םהילא ןתנ רבד ףוס יכ
 לקמ סונמ רבאו רימע הל האלמה הלגעה קיעת רשאכ םכיתחת קיעמ :יכנא
 םויב פוני םורע םירובגב ובל ץימאו 'וגו דומעי אל תשקה שפותו 'וגו
 לע םוזגו רועי הלאה םירברה לכ תא ושרפ ל"ז םה הנה יכ = , 'וגו אוהה
 ורמא | תמדקהמ וחיכוהו ודוה רבכש םע ,םהה | םימיל  הריתע  המחלמ
 הוצמ "יי הנה רמאשכ הזו , וילע אבנ תמאב סומע יכ שערה ינפל םיתנש
 ףרחה תיב :יתיכהו , םיעיקב ןטקה תיבהו םיסיסר לודגה תיבה תא הכהו
 '] םימכחה ישוריפב שקבמ לכ אצמיש ומכו ,,םיבר םיתב ופסו ץיקה תיב לע
 יכ םבל לע הלע רשאכ יהיו , הכרבל םלכ רכז קחצי ןוד רשהו יחמקו ארוע
 םולהל םלצא השקוהו , המחלמ תודוא לע ורבדי ונרכזש םינושארה םיקוספה
 אוהש ןורחאהו 'וגו םכיתתת קיעמ יכנא הנה אוהש ןושארה קוספה תא בטיה
 ךא , םתנוכ לא םירבדה תא בסהל םיכרד ורתח , סוני םורע םירובגב ובל ץימאו
 םשורפב ןתי יכ ליכשמ לכ ןנובתיש ומכו , תעדה לוקשמ המה םיקוחר הארנה יפל
 םכיתחת קיעמ יבנא הנה אוהה בותכהו , רשוי ירמא םלצא וצרמנ המ תוארל וניע
 ורואבב בתכ ל"ז י"שר רשיה לכשה הנה , המחלמ ןינעב ושרפל וקחרנ רשא
 . .שענת ונחי הילע רשא המצע ץראהש אוה הלא וירבדמ ןבומהו , םכתיינח םכיתחת
 קיעת רשאכ : ונושל הזו המהה תולמה קחצי ןוד םכחה שריפש ומכו , קעצתו
 הלאה םירבדהו , וקעציו  וקיעיש היתחת רשא םינפואה תא חירכתש הלגעה
 ןורחאה קוספה וינפוא לע אבי הזלו , ונכתי יאדו שערה לע םילשמ לשמ ילב
 לכשה לא ברקי ךיא רבדי המחלמ תודוא לע םאיכ ,סוני םורע םירובגב ובל ץימאו
 לע לבא ,רבדי ןייז ילכ וחתפתה לע אל וטושפ יפל רשא םורע הב סוני רובגהש
 וידגב ודבכי אלש ידכ יחמקהו ארוע '] םכחה רמאי : המלו ,ורועל ותלמשו ותוסכ
 רהבי רשא םוקמה לא ץורל ץמוא ףיפוי םילקנ םידגב שובלה םרא לכ אלה 2 וילע
 ךוסכסל ול יהי וילגרב זחאנ ךבסכ יעבטה תשובה יכ ,ףחיו םורע השעיש הממ
 ,המואמ תאשמו חרוטל רובג ריב םיצח וא השוטל ברחו םידגבה תצק ןיאו ,ענומ
 וננמזב הפונש המ יפלו םירקוחה ירבד יפל רשא שערה לע איה הנוכה קר
 ינב רשא העש , הלעמו וב תוצחמו הלילב אוה וחכו ובור רומאב הז

 םראה
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 דעוימה שערכ םיהלאה דימ הנושארו םצעב אוה רשאכ טרפבו , םתנש ומנ םראה
 ,חורבל ולכוי אלב םתחת םיעשר ךדהל ןוכנה תעה עדי 'תי .אוה יכ ,  והיוע ימיל

 תויהל ובל ונאלמי אל ,םאתפ ותאוש והאובת רשאכ םירובגב ובל ץימא םג הזלו
 סוני הבר הופחב יכ ,וידגבמ 'יהיש הזיא וא וקולח תחקל הלפאב ששמי רע ששוב

 תמאב הרק רבכו ,  תוצלפ והסכתו ויבג -לע הילעהו תיבה לופי םרט םורע

 וכלה םורע השער ץראה רשאכ יכ הראריפ הפ תאזכ תעל םיבידנה ינבמ םיברל
 איבנה ירבד ונבוי ןכו ,  תולילב רחפמ הרקב תוסכו שובל ילב הבר  הופחב
 תאפב (שערה היה םהילע םג רשא) ןורמושב םיבשויה לארשי ינב ולצני רמאש
 , םרוג לזמ וא החגשה ךרד ולוצינ רשא םיטעמה לא ומורש , שרע קשמדבו הטמ
 סוסה בכורו תשקה שפות יונכו ,  הליל יתותעל םשרע עוצקמו םתטמ תאפב
 בכרי אלו תשקה שופתי אל העש התואב יכ םע , חכב ול הז תויהל אוה ''וגו
 , םויב היהש שערה לע םתצק ,  ןירדצל  םירמאנ םיקוספה ויהי וא ,  לעופב
 םימי לבא הרק דבל דחא םוי אל הנה יכ  ,הלילב היהש המ לע םתצקו
 םדאה תאצב יכ רמא הזלו , איהה תעב ומכ אוהה םויב רבדו  ,םימי לע
 םירובגב ובל ץימא םג-הליל יתותעבו ,וטלמי אל פוסה בכורו תשקה שפות ולעפל
 העעורתה העור ץרא ידסומ ושעריו ד"כ היעשיב בותבהש ןכתי םג , סוני םורע
 .הדדונתהו רוכשכ ץרא עונת עונ ץרא הטטומתה טומ ץרא הררופתה רופ ץראה
 לא זומרל םה םישער לש תונושל עבש םהש , 'וגו העשפ הילע רבכו הנולמב
 , בורקב זומרנ דוע רשאכ םהירפסב םייעבטה ןמ םירוכזה םישערה ינימ העבש
 שוריפכ תומחלמל לשמ >ויהיש .ןה , שממ םישער לע ןבתבב םירבד ויהיש ןה
 ורמאו , המהה םישערה ינימ לע הרומו וטושפ ידימ אצוי ארקמ ןיא יכ ל'ז יחמקה
 שער ,רקחמה ילעב וראבש המ יפל יכ אוה וחתפנ םורממ תובורא יכ הלחתב
 תובסהש תויה םע יכ רמא הזלו ,הב .תולעופה תוימימש תובסמ הוהתי ץראה
 תובוראש השעי , תולילע ונכתנ ול רשא 'תי י"י הנה הנרפחת איהה תעב הנהה
 םישערה תוינערופ ינימ העבש בבסל םהיצוצנ ודריו הנחתפת ומעז ילככ םימשה
 ךרדה ןמ ץוח ונגיא דערתו ץראל טיבמה ררושמה רבד םג ,ץראה לא םירכזנה
 והירכז איבנה יפ לע םיראותמ ואצמנ הכובנה יככוכ תעבש אלה יכ ,הוה
 םתובגו רמא םירמועה םיבכוכה לגלג לע לאקוחי םג ,י"י יניע המה העבש
 ןמ ישילשה קלחב ןואיל הנוכמה הדוהי ר"רה .בתכ רשאכ , םיניע תואלמ
 םירצונה ימכח ויפיו ותלעמ לדוגל רשא ,האי"פוסו ן'וליפ ארקנה סוגולאידה
 איה תרכזנה הטבהה ןכבו = ,יימור ןושלל יקלטיאה עלה ןמ  והוקיתעה
 : ונבתכש ומכ םתועצמאב

 שערה לא םיפחיתמה םירברה ירקע יכ ליכשמ לכל תאז תעדומ הנהו
 , 'מ קרפ ינויה ףוסוליפל תונוילע תותוא רפסב המה אלה , רקחמה ימכח לצא
 .קרפ 'ב רפס םהב ךיראה ו'אינילפ םג , םייעבטה וישורדמ יששה רפסב ה'קיניסלו

 ו ט"ע תיב | 2
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 | ףוסב רבד הפי ףיטל '] קחצי 'ר ונמע ינבבו ,וירחא םיפוכת םיקרפ םע ט'ע
 ,ונושל הוו םש רפסש לודג רבד עמשו , םימשה רעש ורפסמ ןושארה רמאמה
 היה דחא הלילב םיה ףוחל ךומס רפיק ךלמה לש דחא לדגמ יכ הז ונרורב עריא

 העבראכ םיה ךותב לתה תא וארו , ללכ םשור אוהה םוקמב ראשנ אלו שערה וב
 , הלאה םישערה הרקמ רחא םדבלמ רוע יכ ריכזהל יניעב .רקי םלוא , ב"ע ןילימ
 , ה"רריפ הפ אפור ירצונ םכחל יקלטיא ועל ןושלב רפס ויתודוא לע הצוחה אצי
 תעבש ןורכז אצמת ט'כ "יס ןושארה ורפסבו , ללוהמו תמאב בוט ב"וטה הנוכמ
 אלה , םלועה רפס ארקנה ןומדקה רובחה לעב םעטמ יתרכזש םישערה ינימ
 תוינומדק םינשב עריאש םימעפהו תותואהו תובסה לע רקוח יפויד חוכו ךרד אוה
 בורל ףסא םג ,הככ לע שררגה רחא רבד לכו בבס רשא תואלפנה .תוסירההו
 םינינגטצאהו םייעבטה תערל םהב בותכ אצמנה לכ תא םיירקעה םירפסה תונחמ
 יכ ונשקבת ותוארל .ךבל ךהקי םא היהו , תערו םעט בוטב םלצא םייהלאהו
 , התע תעל הפ יל המ הפיעל אשמ לש אתרטמ יכופהו , ךיניעב ןוכנ ונאצמת
 ןורפז בותכא ותוא , ראמ ראת בוט אוה םגו ונממ רכזנ 'תלב יתא םוקמ הנה ךא
 שיר אוהו . ונרעיש םיקרפה ןמ רשע דחאב הנערת רוע רשא הבסלו שודח תצקל
 וקראטולפ םכחה םתוא ףסא רשא שערה ןינעב םיפוסוליפה ילודגל םיאצמנ ןילמ
 לע ו"'ט קרפ םיפוסולפה תועד רמאמ םינטקה וירפסב ר"י רסיק ונ'איארט רמלמ
 םלוא ,םימה לא שערה תבס וסחי וטירקומידו יטילאט | , הלאה םירבדה יפ
 ריואל קדקודמ ץראב דלונ דיא איה ותבס שערה ,הז ןפואב ורמא יציוטסה תכ
 , ץראה תויגופסו שבוי איה ותבס יכ רמא  ינימיסאנאו ,  תאצל רבגתי רשא
 רצענ חור רמא הרוגאסנאו , ודימתהש םימשגה ןמ ינשהו םוחה ןמ היהנ רחאה
 חטשה רעוקמ לש ישוקה תעיגפמ בכועמ ותאצ תויהל רשא ,ץראה תויתחתב
 איה ותבס יב רמא וליטוטסראו  ,חיני ותמועל רשא אוהה רצה שיערי ,וילעש
 ררועתי ועבטב לק אוהש םוחה הנה יכ ,  תחתמו לעממ ץראה תא בבופה רוקה
 קזחתי , רצענ .אוה הז לכ םעו תולעל דרפנ רשא שביה דיאה הזו , הלעמ רצל
 ורודורטימו ., התוא שיערי הזה ונואשבו , היתולקלקע יונתו ץראה יעיקבמ תאצל
 רבד םא יתלב ונממ רוסי אל וילא יוארה ומוקמב אצמנה םשג לכ הנה רמא
 המוקמב איה הנמא רשא ץראה ןכבו , לעופב והפרהי יכ וא ךכלונריצפי ץוחה ןמ
 םמוקמ תא ונשי רשא םה ןה היקלח תצק לבא , שומתש ןכתי 'אל יעבטה
 הוש םימשה ףקיהמ הקחרמ תויהל רשא ץראה יכ רמא ירינימרפו = ,םמצעב
 שעגת הנמאה ,ונממ זוול לכות אלש קפס ןיא זכרמה םצעב איה ,חור לכל
 רשאכ שערת ץראה יכ רמא ורדנאמיסאנאו , המוקמ יונשב עעונתת אל ךא
 ץעב םימה לע הפצ ץראה יכ םירמוא שיו  ,ריואה ןמ קחדנ הלש בחורה
 ידצ רמא ןוטלפאו - ,העעונתה תבס םימה הנהו םירסנ תומדכ וא ונאט"אלפה
 .התויהל ץראהו ,לאמשו ןימי רוחאו םינפ הטמו הלעמ השש םנה העונתה

 תיתחתב



 ] םיהלא לוק
 , םהמ דחא םוש לא עעונתהל הל רשפא יא ןירדצה לכל םצמוצמה תיתחתב
 יכ רמאנ םלוא ,הושב הילע דבכי דצ לכ יכ .ןעי , המוקממ שומת אל הז ללגבו
 וניא יכ .רמא סורוקפאו  ,ושעוגתי המה םתויגופס תמחמ הבש תומוקמ תצק
 רשא חלו בע ריואה .ןמ שקשוקמה לבנעה ומכ עונתש תמעפנ ץראה תויה קוחר
 תחתמ הידירו תומימקעו היקלח בובסב סנכנה חורהש כ'ג רשפאו , היתחת

 | ,וקרא"טולפ םכחה ירבד הנה דע | , התוא עיני רשא אוה
 םיאצמנה םירבדה ירקע יכ ליכשתו עדתרמול אצמתשכלםינפואה לכלו

 בוברעכ ,ואוב םרט ןה , שערה לא סחיתמה לע םירכזנה םהירובחב רקחמה ימכחל
 תבשה ליל ואוב ינפליששה םויה תוצח רחא ה"רריפ הפ היהש ותורדקו .ריואה
 שופע , אלפנ שבוי ,םימ תרובגת ,שא תובהל ומכ וירתאל ןה , ונרכוש ארונה
 המה םלכ ,דעב ןגיו רפכי אל בוטה 'ה םא אובל םכררמ רשא םהימודו ריוא
 םישערה רבד תא םהל דיגהל היה ילצא הרקע רשא , תרכזנה סומע תאובנב םירזופמ
 חכשתו קוד , שערה ינפל םיתנש רפסה תישארב אב ןכ לע יכ ,והיירזבא לכ םע

 ירבד םא הארת יכ םתמעל ואשני םישודקה םיבותבהו ,ונרכוש םירובחה תא =
 , יתאב התע שרפמל אלו , וביטיי

 ויתותואו ויתובסו שערה לע ל'ז ונימכחל אצמנה ןמ ילצא עדונת םנמא
 שערה ןכיהמ אביקע 'ר תא-אצלב לאש ט"ב הבר תומשב ,וילע םיש ךניעו ונתק
 םולשב םינותנה תומוא דיב .ברח ותיב האורו לכתפמ ה"בקהש העשב ל"א ? השענ
 ןויצמ 'הו רמאנש םישעור ץראהו םימשה דימו גאושו אנקמ אוה לוכיבב טקשו
 , ומעל הסחמ 'הו רמאנש ןיגמ אוה לארשי לעו ,ץראו םימש ושערו 'וגו גאשי
 בר  ,ל'ז י"שר שוריפל םישער ונייהד תועוזה לע תנשמ האורה 'פ תוכרבבו
 הב"קהש העשב רמא , תומצעב ףשכמ בוא לעב ונייה , אימט אבוא םשב אניטק
 עמשנ םלוקו לודגה םיִל תועמדיתש דירומ , ה"א ןיב רעצב םיורש וינב תא רכוז
 םגו רמאנש וז לע וזקפוס ויפכ רמא היריד אניטק ברו , ופוס דעו םלועה ףוסמ
 םב יתמח יתוחינהו רמאנש חנאתמ החנא רמא ןתנוי 'ר ,יפכ לא יפכ הכא ינא
 אחא בר , הנעי םיכרודכ דדיה רמאנש עיקרב טעוב ירמא ןנבר , יתמחנתהו
 םירמוא שיו , 'וגו יאסכ םימשה רמאנש דובכה אסכ תחת וילגר תא קחוד רמא
 קרפ ימלשוריבו , 'וגו גאשי םורממ 'ה רמאנש ומלוע תא שיערמו ולוקב גאוש

 ץראל טיבמה קוספ םילת שררמו םימשה תודלות הלא תשרפ אמוחנתו האורה
 תורשעמה ינפמ ל"א ? תואב תועוזה המ ינפמ יארוהנ 'ר תא לאש והילא ורמא
 הארנ ןכ שוריפ) רבד לש ורבס אוה ךכ ךייח ל"א ,ןנוקתכ םתוא ןיאיצומ ןיאש
 לבא ;(הנממ תויוארה תונמה תרות תא םרבע לע היבשוי תחת ףנחה ץראהש

 איבמ , ברה שדקמה תיבו ןיבשוי םיבר םיתב האורו טיבמ הב"קהשכ ורקע והז

 יוה עזעדזמ אוהו ומלועל (תורדק שיבלמ רמולכ הטעמ ןוי ןושלב שוריפ) ןוילפא
 רמוא הז ,רכזנה אמוחנת שררמ הב םייסמש ומכ שוריפ , דערתו ץראל טיבמה

 ךלומל
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 תושעל ומלועל שער איבמ ךכיפלו ,חריל וא שמשל רמוא הזו חלופ ינא ךלומל
 רמא אסא 'ר ,ונומכ םיקול םה ףא םהילילא לע ורמאיו ,םיטפש םהיהלאבו םהב
 רמָא ינמחנ רב לאומש 'ר , תוקולחמה ןועב רמא אנרוח ,רוכז בכשמ ןועב
 לוחתו ץראה שערתו ןלכל באו , ןמז תוכופהת אלא וניא שער רמאנש םוקמ לכ
 רמאיו קוספ תומש תשרפ רהוזבו . 'ה תובשחמ לבב לע המק יכ הירתב ביתכ המ
 םיאנ .הוהד שנ רב דח אמחו ארוט אוההב עגפ קחצי 'ר | , בותכ ומע לא
 אוהה רבתאו אלחלחמד אערא אמח ביתי הוהדא , ןמת ביתי , ןליא דח תוחת
 אוהה רעתא , אתחנו אקלס אעראו אעראב ןימוג ןיעיקב אמחו ,לפנו אנליא
 ןימיקמ אנריאהד ,םיהנו יכב , יאדוי יאדוי היל רמאו קחצי 'רד הילבקלחחוצ , ארבג
 ,יגס שיב ןובמע. רבעימל ןימז אוהו האלע אנטלוש אנוממ אברבר רח אעיקרב
 ןוכמע דבעיד אנוממ םק דכ אערא אשר אנמז לכד הוה ןוכניגב אעראד אשגר יאהו
 יכ רבע תחת ביתכו ץרא הזגר שלש תחת בותכייאדו רמאו קחצי 'ר הות *שיב
 לכו אנטלוש היל ןיבהיו ךילמו ארחא אנטלוש תוחת אנוממ הוהר אנוממ , ךולמי
 ליכשמה ןנובתי הלאה םימכחה ירמאמ לכמ הנהו , ב"ע לארשיב טילש רב ןכש
 רכזנה ףילילא ידבועב 'ה תאנקמ םימעפ לבא ,תחא הבסל דימתונניא שערה יכ
 אבואו םילת שרדמו ימלשוריב והילא רמאמו הבר שרדמכ ,ומע לע ותלמחמו
 םירכזנה םימכחה תצק ירבדכ , םלועבש תורבע לע ופצקמ םימעפו , האורהד אימט
 , ןמזב תונתשה הזיא לע תואל םימעפו , וגבתכש ילבבהו" ימלשוריהו שרדמב
 ..םיבוקנה םימכחה רתי םלוא ,רהוזה רמאמו שרדמהו .ימלשוריה לש אפיסה רבדכ
 ןמ .ודמלש המ יפכ ,ותושעה ינפואב אדה רמא רמו אדח רמא רמ האורהב
 א"בשרהו :יאה וניבה ובתכש ומכ קפס ןיאו , שער ירופסב .םיאצמנה םיבותכה
 המהה םיארומאה לכ ירבד יכ , האורה קרפ בהובאה םאיבהש המ יפל ןואג ן"רהו
 תורתסנ לע ורוי לבא | , תוילעפה לכמ לאל הלילח  ןעי םטושפכ םעמשמ ןיא
 א"בשרל יתיארש המ טרפבו תעד יאצומל םיחוכנ הצילמו לשמ םתודיחב ןיבהל
 רשא לכ .יכ עד ,'וכו תועוז .יאמ :ל'זו בתכש האורה קרפ תודגאה שורפב
 םילשמ םלכ ,לוקה תגאשו םילגר תקיחדו םידי קופסו תועמדמ וז הדגאב והורמא
 ךרד לע םתוא שרפנו , םעה תולגו תיבה ןברח לע הגאדהו רעצה תוארהל םה
 'ונו יתמח יתוחינהו 'וגו יאסכ םימשה 'וגו הכא ינא םג הדגאב ואיבהש תוארקמה
 ואב הז ךרד .לעו ,ןזאה תא רבשל םינוימדו םילשמ םלכש 'וגו גאשי גואש
 הזה רבדה םפא , 'וגו הרעסבו הפוסב 'וגו הועמשת אל םאו תוארקמ המכ
 ופלחתי םישערהש םע יכ ,יארומא  והלוכו יאנת  והלוכל םכסומ הארנ
 םיהלאה תרזגב ורועי םלכ הנושארו םצעב אלה ,רומאכ םתילכתו םתושעה ינפואב
 הלעמל ונבתכ רשא ןוי ימכת תערכ אל ; רסחה לא האירקל םא טבשל םא
 , עבטה תובסנמ ירקב םלכ ווהתי יכ אוה םהבש הושה רצהו , תוארל םיליפשמה
 ןכצו , ילכה תגרדמב תויעבטה תובסב ןב םג שמתשמה ודבל 'הל םסחינ לבא

 ררועתנ
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 וינפל הקדצו ופא ונילעמ בישי רע קדצה 0 הבושתה לא םהמ ררועתנ

 תויהבש תמא ןהיכ , רמאנו עצמאה לא תווצקה יתשמ רוסנ תוחפלוא , ונלהיהה
 םינמזה רתיו םירצממ םתאצ ימיכ האלפנה החגשהל הלעתי וינפל םיואר לארשו
 = 'ה יפ לע םואצמיש םתלוזו םישער תוערה ינימ לכ זא , הלאמ םיבוטויה רשא
 םישיש בבסל הברי אל םהיללעמ עור םא תומואה רתי ןכ םג רשאכ , ועסיו ונחו
 התלע יכ הונינ לעו הבר יכ הרומעו םודס תאטהב ורמאכ , המהב וינפ םיהלאה
 ריתסהל תונועה ומרגי יכ הנמאה .עגפו הרכמב םתלחמו םעגנ לכ , ינפל םתער
 םיהלאה לא אל םהיתובט םחינש אוה ןידאלה , הלאב הערל ם 6% הלאמ וינפ
 תולועפה רתיכ םימעפו 'תי ונממ ואובי םימעפ לבא ,דימה עבטה לא אלו דיטת
 םהימודו םיקרבהו םימערה תוחורהו םימשגה הנה יכ , ירקה'ךרדמ תויעבטה
 ךרדמ םהש קפפ ןיא ,ריואה ןמ יעצמאה קלחב םירקוחה תעד לע םידליתמה
 ונוצרב עתפל םאתפ ןכ םג ווהתי הז לכ םעו , 'תי לכה רצוימ רדוסמה עבטה
 לאומשד רטמו תולוק וא םודסד שאו תירפגו לובמה ימכ , ערל וא בוטל טושפה
 ירזוכ םפחה רבד תא הז ומכב האר , םראה יטרפ לע םג ,,והילאד לודג םשנו
 התימהש , דרי המחלמב וא ונפגי 'ה ה"ע דוד ירבד לע ישימחה ורמאמ ףוטל בורק
 היהת רשא שיו םיהלאה דימ הנממ שי תורצבש הלודגה איה רשא התע אלב
 שיו אטח אלב התימ שיד המהב המב קרפ תבש תכסמב ולעה ל"ז םהו , ירקב
 שיו ארק שירד יביב ברד  אדבועמ יסא בר הגיגחד אמק קרפו , ןוע אלב ןירוסי
 םימעפ יכ םע םהכ רשא תורצה רתיו םישערה םג ןכבו , טפשמ אלב הפסנ
 הרקמב הנייהת רשא ןכ םג'שי הנה , םיהלאה תאמ ןוע לע תוחכותב הנאבת תובר
 הרותה לע ןושארה ורפסב ירדנסכלאה הידידי ןהילע רבד רשא ביטיהו ,.עגפו
 ואיב"יסביא ןומדקה ירצונה ןמ וירבד תצק אבוה ךא , וניתולילגב אצמנ ונניא רשא
 רוזגב .יכ .תיהלאה החגשהה ןינעל רמאש , 'ה קרפ ותנבהמ ינימשב ירפיקה
 יפ םע , וללכב םלועה לא הבורמ תלעותל תודוסיה העברא ואצמיש 'תי ותמבח
 לדח אל ,המודכו תורעסו םישער םהילוגלגו ןעבטל ךשמה ךרוצ .ןכ םג האר
 הרקי םימע ומל רשא טעומה ערה ליבשב 'תי ותאמ ןוובמה ברה בוטה תושעמ
 ןכ לע יכ , כ'ע ,ונילא ערהו בוטה והזיא תמאב ערנ אל רשא דבלמ , ונממ
 ררושמה רמאמ ןכו , םיהלאה תאמ םישערה אוב ורוי רשא םירכזנה ונימכח ירבד
 , תואבצ 'ה .תרבעב המוקממ ץראה שערתו והיעשי רבדו , ול הרח יכ ושעגתיו
 דימתו טלחהב ונבויש .בייוחי אל , הלאב אצויכ לכו ץראה שערת ופצקמ והימריו
 , םתע אלב םג ונוצרל םבבסי ץפח רשא לכ השועה 'תי אוה יכ םתנוכ הוהת לבא
 'פ ל'ז םימכחה וניאר אלהו , הנממ הילבקמ ורוסי רשאכ תוחבותב הרותה ימוזג לבב
 תמאב הניחבה תאז רשא ,תתלושמ יתלבל תחלושמ הכמ ןיב םיניחבמ תוינעת רדס
 וישעמב ותעד דצמ ןה שיגרי 'ה רבד תא אריה יכ ,עשרהו .קדצה שרוש איה
 בשו הנה ןיריע תרזגב יכ ,םאוב ינפואו תורצה תפיכת דצמ ןה םילקלוקמה

 אפרו למיג
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 תורצה חולשל 'תי ותמכחמ הז אלה , לעילבה השעי אלש המ | ,ול אפרו
 בושחל םב ולשכי .םיעשרו ,ודימ םריכהל המכחב םב וכלי םיקירצהש ןפואב
 םהוארב תחרכומ אל לומגל היואר הריחבב הבושתה היהת לפעבל הרקמ םתוא
 יבלמו .ןוחיסו הערפ בל קוזח יתערל והז יב .ןיעב ןיע דיל די ןועה 0 שנועה
 קזח לבא , הזמ 'ה םענמו בישקהל ומיכסה תישפחה םתריחבב םהש אל , ןענכ
 ובש רע -% ותוא ריפה יכ ,הכמה ןמ םחל שדוחמה ךרומה רועשכ רבלב ותוא
 קזחיו ורמא האר , עומש ונאמ םמצעמ זא םהו , הריחבה תוישפחב , םלובג לא
 לע םינפה לכל הנמאה , םחלשל הבא אל זא אוהו הערפ בל תא 'ה
 םש זוע ' לדגמב ץורל ונל שי ; הנייהתש תוירקמ וא תויהלא אובת אלש הרצ לכ
 לעש ןפואב , םאוב ירחא ןריסהל וא הנאבת  אלש ןגתל רחשנ ונממו וניהלא
 יספלאה לע רשא ן"רה שוריפב הנהו . רזעו הלצה הלפתהו הבושתה ןמ לחינ ןלכ
 םיבשונה םיקזח תוחור םה הלעמל ונרכזש ןיתינתמד תועוז ותעדל יכ הארת ל"ז
 םימשגה תעשב אלשד שרפ תוחורה לעו איהש תרחאה אבבהו , םימשגה תעב
 ימלשוריב רשא אחא 'ר רמאמ םלוא . 'וגו םירה קרפמ קזח חור בשונ םימעפ ימנ
 ,ונבתכ רשא ל"ז י"שר שוריפכ םישער אלא תועוז ןיאש הרומ רכזנה

 ו"ט רפס םיימורל ןופיסויב ךיא ןורכזל הפ תולעהמ לדחא אל התע םג
 התיה רשא הקוח המחלמ תעב יכ ,אצמנ ד"יפ תומחלמה ןמ ןושארבו 'ח קרפ

 ינשמדחא אוהרשא ויז חריב סודורוה תוכלמל עבש תנש םייברעה רגנ לארשיל
 דאמ לודגשער היה ,ץראה לא תאזה הלחמה םהב ררועתהל םינכומה םיתעה
 הנקמב השעש האלפנה הצרפה ןמ דבל רשא , תובורמ תוסירה םע םתמדאב
 אל אבצה ישנא קר ,שפנ םיפלא תרשע לע רתי םיתבה ינכושב גרה המהבה
 לכ םע רשאמו . םימשה תחת לא הרשה ינפ לע םישוטנ ויה אתעש הב יכ וכונ
 םנתנה לע תפומ ןכ ומכ "הי אוהה שערה ןפ םש םתזחא הרער ולוצנש המ

 שקב םהינזאב זא 'רבד רשא םירבד תצילמב ךלמה סודורוה , תבטל רצ ריב >
 יא תודוסיה תא ורקי הנה ימעו יחא :רמאיו ןעיו ךרומה הז םבלמ איצוהל
 ער םהירחא ךשמהמ אוריל ןיאו ,םימשה תחת רשא םירבדה רת) ומכ םייעבט
 םהש שער וא בער בְרח רבד אובל רתעתהב הנמאה יכ .וערהש המ לע ףסונ
 תורצה ךא , םדקמ םינמיס תצק םהילע ואריש ןכתי , תוערו תולודג תורצ םמצע
 ןכ םג הנייהתש ןהילע טופשל ןיא , עורל תואלפומ בשחהל ןדבל תוקיפסמה
 והומכ רשא שיאל הלא וירבד תמאבו .כ'ע , הנאבת רשא ןתלוז לע תותוא
 קזחל הבירצ התיהש איהה העשב יכ ףא , דואמ םיתואנ ויה ארפס אל אפייס
 םיהלאה יכ .היתעש היל אינהא םג" . דגנמ הכורעה המחלמה תארקל וליח בל תא
 כרטצי םירכזנה וירבד תמאה תניחבב םנמא . ועינכה םהיביוא ןמז טעמבו םרזע
 םע הלא ומכב וכלי אל רשא הרותה ישפות תוערל ותואיש דע , רהטמו קקזמל
 ןפואב יאדו ןכתי , תויעבמ תובסמ אבישערהש ורמא הנה יכ , ירק 0

 המ



 ִח םיהלא לוק

 רבדה ומכ ,םיערה םיטפשה רתי הארנש המ יפכ ןכא ; הלעמל ונרכוש ומכ המ

 לכ םעו ,םתלווו םימשג תריצעו ריואה שופעכ עבטה ןמ תובס םהל שיש בערהו

 הנהה תויעבטה השעי רשא םה םיהלאה דימ .ןפ בל ירשיב אובי דערו הארו הז

 יתלבל ונל תואי םישערה תודוא לע ןכ ,עושפל וברה יכ םימע םב ןידל ויתרשמ

 גאדנ לבא ,אדירג עבטה לא םירכזנה ןוי ימכתכ םתוא סחיל הניחבה ןסר חולש

 תולודגה תוערה יכ ורמא ןכ ומכו- ,הלעמל רומאה לככ ונל םה ונדימ ןפ דחפנו

 ומכ ןוכנו ביצי אוה ,הנאוב םרט םישנאה ןזא ולגי תותוא ןהל ומדקיש ןכתי

 שותנל הברה שערהש ירחא יכ ורמא לע ןפא , וניקרפמ ד'נב ה"עב ראבתיש

 אל ןמצע  ינפב תוכמ ןהש תולודגה תורצה רתיכ אוה ירה ,גורהלו ץותנלו

 תאמ ןאובב יכ ורמאיו וב ורגתי" הרות ירמוש הנה ; המואמ ןתלוז לע תותוא

 םיאטה ומתי אל םא ןורח תפסות לע תפומ ןהל ןכ םג תתמ ורסחי אל , םיהלאה

 םאו : םעפ לע םעפ ורמאכ ,זגורה תדמ תא וימחר ושבכי יכ וא ץראה ןמ

 תוארתה םעו , עבש םכילע יתפסיוונל ויה הרקמ ורמאתו יל ורסות אל הלאב

 יפכ ,לבה רצוי לש ומעו ילכ ונרמאש ומכ אוה הנה עבטה תאפמ ןלכ תבסנ

 , ולכאי םהיללעמ ירפ ןעמל םיקידצל בוט רכש תתל ונוצר השוע ןכםג אוהש המ

 יכ רהוזה רפסו םילת שרדמו ילבבו ימלשוריב ונימכח ובתכש המ ונרכז רבכו

 אפורה ןכו , הנאבתש תופסונ לע ןב םג תואו תוכמה ראשכ החכות אוה שערה

 ימכתמ םידבכנו םיבר םשב חיכוה ורובחמ יעיברה קלחב , רכזנה ב"וטה

 ב"י רומזמל ושורפב ו"ניוקא םכחה ירבדמ טרפבו , תומדוקה תומואהו םירצונה

 אוה םיהלא עבצא שערה םימעפה בורב יכ ,םיחפ םיעשר לע רטמו קוספ

 ולד רשא םייקל"טיאה םיפוסולפה שאר ם"ארוגאתיפ יכ דע ,עבטה תועצמאב

 לוק שדקה יבתכב זאמ וילע אצמנכ , םיהלא לוק ותוא ארוק היה םורמל ויניע

 קלח ונראת ןכ לע רשא , רהה לכ דרחוו | תולוקה תא םיאור ,רבדמ ליחי "יי

 דבל שערה יכ אוה רכזנה רבחמה ירבד ללכ הנהו , םיהלא לוק הזה רופסה

 בושל םיאטוחה לא האירקו ףא ןורח תוא ןכ םג ונה , ןוע לע תוחכות ותויהמ

 ןאמ אכיל םידוהיהו םיוגה ימכח לכב אמלע ילוכד אבילא יכ ןפואב , עשפמ

 רבשמו קרפמה הוה חכב 'ה לוק יכ ןימאהל םירשי תמותו איה המכחש , גילפד

 ריכהל ררועיו ארקי ,התא םירעה רתי לכלו שערה ריעל םהיעלסו תובבלה ירה

 ו"ח אצת שערה רחא ןפ , החותמה ןירה תדממ אורילו הקזחה ודי תאו ולדג תא

 דצמ וירחא וכשמי בורה לע רשא םירבדה ןמ וב אצויכו רבד וא ןכ םג שא

 .רתויב רשא ול הלחנל רחב םעה טרפבו ,ונל היהיש 'ה ילול ונרבוש ומכ עבטה

 / ובשו םהישעמב ושפשפי 'וגו יתעדי םכתא קר ורמאכ םתאטח לע ריפקמ 'אוה

 םלועל אב תונערופ ןיאש תומביד ו'פ ורבד רשא לכ ונימכח וביטיה ןכ לע יב

 יניידב קודבו אצ 'וכו תורצ תיאר םא ןילות קרפ תבשבו , לארשי ליבשב אלא

 ליבשב | איהש ורמא םימשג תריצע :ןינעל אמק קרפ תינעתב ןכו , לארשי
 תורבעה



. 

 םיהלא לוק 6
 רתי ןיב האנ הצילמו ןוכנ גישו ךרד אוהו - והנעמל םיהלאה לעפ רשא לכ תא דבאל וא םייקל שיו שי ודבל ונעשר וא ונקדצב יכ בושחנש המב ,רשויה תולועפו הבושתה לא ווע לכב ונתוא ררועלו ביהרהל ל"ז םתאמ הלא םהירבד .פפ רשא , לארשי ליבשב ןה םלועל תואבש תוכרבה לכ .םכילע 'ה תכרב קוספ תיעיבשר ימלשוריבו , לארשי ליבשב תוכרבתמ תוחפשמה לכש 'וגו ךב ..וברבנו בותכה לע רכזנה תומביר ו"פ ןכ םג ושרדש ומכ , לארשיב רשא תורבעה
 .דחא ואטחב .יכ ומצע םדא הארי .םלועל אמק קרפ ןישודקב ןכ םג ורמאש המ ךרד לע , וניתובלב תויתמאה עוטנל םהירמאמב וקיזחיש םיאלפומה םינפואה
 תמאב הזו ,עשפמ יקנ יא טלמי דחא תוכובו הבוחל ולכ םלועה תא :עירבי
 עגרמ רשא הלאה םישערה תולוק ו"קו ןכש לכ , וארייש השע םיהלאהו ורמאכ בלבש תומימקע טשפל האורה קרפ ל'ז םהירברכ וארבנ רבל םימערה תולוק םא אלה , הנאבת אלש תורצה לכ לע םראה ותוא השעי רשא בוטהו רשיה
 ואלנ ותאופר תריקחב אלה , ילח לכב שקוביש ומכ וירקמו ויתובסו ויתותוא שערב אוצמל לכש םושב ורתח םייעבטה םימכתהש ירחא יכ תואור רניניעו , תומה ןמ השק אוהש המב ורובעיו םע ושעוג ו"ח ןפ ונתוא ודירחי ענהל
 אפורו תמאב ליצמ שי יכ ורבדיו ועיבי םרבל םייהלאה ךא . ולפנו וערכ הטשו
 ןיא רשא םיהלאה אוה ,הרוסב הריזחמו תדמועה תואירבה וב ונל רומשי רשא
 ונבל רצי לכב דימת שקבנ ותלוז הרקמ לכבו הזב אופא ונממו , ודבלמ רוע
 בותכה לע אשת תשרפ אמוחנתו 'מהשרפ הבר תומשב וניתוברלו , רזעו טלפמ
 ה"בקהש העשב , ונושל הז שררמ ,םחורי ינב ירכזו הילאו הישרעיו 'ט 'א ה"רב
 השעי ןכ ןמא , םימחר אלמתמ אוהו תובא תוכז ריכומ והילא ומלוע תא שיערמ
 , המה םלועמ רשא וירפחב

 ולא םיתעב ,רמאל םיאבנתמכ תובר םימעפ ויה םימשה ירבוהמ םיבר וכשמה ימיב יכ ! םיענ ארוק ערת . ונל היה רשא שערה רופס לא בושנ ךא =
 ןומההו , תופעלז חורו .תירפגו שא תוסירה ישודחו םיתפומ וארתי םינמוזמ ולאו
 תודוקפה ימי ועיגי םרט חורבל וברהו אוריל ופיפוה גנודכ םבל היה רבכש ברה
 אברדא ,רשאמ אלו רשא לכ אל ,לבה לכה הנה םתרל תעב יהיו . ודעונ רשא
 רמע ימ יכ .הלאה םישערה וליחתה זאמ םתומכ עוגרמו טקשה תועש ויה אל
 ,ץראב ורטשמ םישת םא םימש תוקח תעדיה ,בויאל רמא רואבבו 'ה רוסכ
 ידוסי תוכלהמ י'פ ל'ז ם'במרה בתכ הפי רשאכ , םידב תותוא רפמ רמא ואיבכו
 םירצונל לודג םכח היה וניתורודב םג . ןטק דעומ ףוס ל'ז םהירבד לע ךומס הרות
 , םיניננטצאה דגנחוכיו ירפס רשע םינש רבח רשא הל"ודנרימה ר"ש ו"'קיפ ן'אוי
 קרפ 'ט רפס םיימורל ןופיסויה יכ ךנזא הלגא יתרמא , םישער לש חזה אשונב רבדמ ינא דועו . ךרעה ירקי ותאמ םירבוחמה םתלוז סע םיספדנ המה אלה
 \ : הלאה םירברה תא בתכ והיזע ךלמהימיב היהש שערה רופס לא ועיגהב א"י

 תולעב
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 םיגהכ רבח םע לודג ןהב הירזע וילא שגנ חבומה לע ריטקהל והיזע ךלמה 5

 : םינחכה יכ , תאזה הלעמה איה ךל אל רמאל וילא וקעציו , רפסמב םינו

 חנה ךמוקמו חומ אצ םוק התע , םיהלאל וריטקי המה ןרהא ערזמ רשא םדבל
 ונאמת םא יב ,יל ופרהו ינממ ושירחה םהילא רמאיו ךלמה ףא דחיו .ונל
 שאמו , לודג שער היהנ עתפל םאתפ זא . ברח יפל םכלכ ותומת תומ םתירמו
 לעילבה .יפ לע ונממ שמשה ץוצנ .הכה לכיתה גגב ןטק עקב השענ תאז ללגב

 , יג'וריא ארקנ םוקמב .ריעל בורק הנה יכ רחא סנ זא ףסונ םג , ערטצנ ףכתו |
 וילא יחרזמ רחא .רהב ועגפבו לימ יצהְכ לגלגתנ ברעמ רצב 'יהש רהה יצח
 ןבו . , םיברל אוהה הצקב שובכה ךרדה םתסנ תאזה היאשה ןמו , המש בבעתנ
 ריעה ןמ תאצל והוליהבה ערוצמ ותוא םתוארב םינהכהו למה תונג ומתסנ
 רוענ המ םימי יה םשו , הצוהה ךליו םחילא הנענ . תשובה ינפמ אוהו ,טפשמב
 . בשי זא יכ ותומ םוי דע ויתחת לכל ונב םתוי ךכ ןיבו , הכולמה תלעממ קירו
 'רד תובאב עויס תצק ול יתיארו , םש ןופיסויה ירבד הלא לכ , ךלמל ואסכ לע
 ךָליאו ךלוא לכיהה עקבנ העש התואב + :ל'ז והיזע השעמ לע בתכש 'ט קרפ ןתנ
 המיתסה ןינעלו . 'וכו תאצל ותוא םיליהבמ םינהכה ויהו ,לימ ב"י לע לימ ב"י
 ינפמ םתסנ רשאכ םתסנו 'וגו ירה איג םתסנ\ קוספ ד"י הירכזב יכ עדת רכוש
 תולמה שלשב איה הלא ו ונינקז םיעבשל תסחוימה תיגויה הקתעהה , 'וגו שערה

 ןופיסויה ירבדל דאמ בשיתי הז םתסנ הנהו , רבע לעפנ הָמיתַס ןושל , םהסנו

 םישערה ךרדמ רשא ןעי םסונתמ סנ הז יהי , יתמקה םש בתכשומב יכ , ונרכוש
 ויה םא תודוקנה תריקהב התע סגבה יז הל היעיקב לע הסכתו ץראה בושת אל
 םתסנו דבלב אלש רשפא הנה ואָצמנש חנויו , ןיא םא תויתואל םנמזב תואצמנ
 תקולהמב אוה לאיזוע ןב ןהנוי םונרתמ ןכ םג הארנו ה ע"אה ירבדכ ןושארה
 ואבוה אל ל - םירחאה םינשה לע םג לבא ,יאברעמו יאהנידמ

 איהה לע ד"פר ןמיס ויתובושתב תשש ר"ב םכחה רבד הכ אלה . תרוסמה לעבמ
 הארמ לאיזוע ןב ןתנוי פג , 'וכו ךידוד םיבוט יכ ארוק התא ךאיה ב'פ םילילאד

 יחקת לא ל'ז ורמאש 'ג רומזמ ףוכ ומכ תונוש תואהסנ ומוגרתב םימעפ הברה
 םינדוד ןכו , ן"ישב םשו םיארוק םירכזנה םיעבשה ןכו אוה .ןםשו אלא םשו

 ןכש לכ | , וניתובא תלבקמ זוזנ אל םינפה לכלו . ז"ל השרפ ר"בב ורכזש םינדורו
 תונושאר לע רוזחנו .. שערה לא תמאב ךשמנ סונמה ךיא הזה ןמוב וגיסנ רבבש
 אוהה שערה יכ סומע ירברמ ונל אציש המב ונילע הסיפת ןיאש רמאנו ןופיסויה
 ;םויב היה אלח ויפ ל לכ שמשה החרוש ןופיסויה בתבש המ תמא םאו ב ה
 ץיקב הלילבו םויבו ,םיבר םימי ךיראי ם ו ערותה הזה שערה תארמב הנה יב
 רבכ , םינושארה םישדחה תשלשב ונל היה ותמוחמ רקע יכ םעו,היהי ףרוחב םג
 תעגל והוא ןהנ יה שרק יח םש ל יששה שרחל התע וב ונעגה

 םג ,עובשב שלשו םימעפ תשחומ הרערהו עמשב ולוק .ןידע יב תמא + זנמשע לא
 םיתעל
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 .רקחמה ימכח ובתכ רבכו ,ורבד השוע .םוצע יכ , םויב שלש םימעפ םיתעל
 הברהנ הנש ץק דעו , םוי םיעברא בציתהל (הסונש המב) אוה לוכיש םירכזנה
 הלילבו םויב תואיצמ ונרמאש ומכ ול היה אוהה ןומדקה שערה יכ ןפואב . רתוי <

 תושודקה תואובנה .התע חיננ םינפה לכל עמשהל רשפא היה תע לכב ולוקו
 םישערה ירופס רומגל בושנו , םב וקיפסי רשאל םירכזנה םירכנה ידליו המהה
 7 .ונימיב רשא הלאה

 ויה םהירקעו םבור יכ הזה רבדה תא ורמש ערמ ישנאמ םיבר- הנה
 ברד אדבוע אוחהב ל"ז םרמאכ , שער הנשמו שער דחאב דחא םישגנ םילופב
 .םב ויהש םיקזח רתויהו . ריבע אק אהוג אהוג והינימ דח לכ ונרכזש אניטק
 םדא אוה רשא םלועה ילח הז ולאכ , םתישארל תויעיבשבו תויעיברב ושגרוה
 , ןטק םלוע אוהש םדאל םיאבה םיאלחה רדס תא הקולה קלחב רמש ,לודג
 לא חארנ םויב םוי ידמ רקבה רואכ ןכ לע רשא , םויבמ רתוי הברה הלילבו
 ילדא אמוי ילדא ארתבד אמק קרפ ל"ז םרמא ךרד לע , החורה התיה יכ לכה
 ונרמאש ומכ המוהמה רקעו . הליל דחפ ולחו וזגר ברע תעל היהו , אריצק

 ויתופוקתל וכראו וחכ לשכ ןכ ירחא יכ , םינושארה םישרחה תשלש ומכב הו
 < םוחלנ םיבר םימי יכ םע המהה םישרחה תשלשב םג , םיתניב תוחונמה
 יששה ליל הנושאר אבה ןמ ויה תוירקעה ויתוסירה הנה , ףצק ףצשב םחלנ
 ןכ ירחא םלוא ,  ונרכזש ומכ תישילשה העשל ביבס שדק תבש ליל ןכ ירחאו
 רמוחה רשאב , היטנל הנממו , הדימעה לא הילעה ןמ רס ילחב היה 'ה ךורב
 ילח אוהש םירכזנה םייעבטה ורבד הפי יכ עדונ ןכבו , עבטב רוסחו ךולה היה
 'ב רמאָמ 'ב ןפוא 'ג רפס א"ניס '] רכוש הדערה ילהל המוד , רפעה דוסיב
 ,טלחהב םואתפ הקני יתלבל וכרדמ הנה האופרה לא ותוטנ םעו ,א'י קרפ
 רע ,  תוקוחר םיתעל םינפ לכ לע ררועתי ותוא םרוגה רמוחהש הארנ לבא
 , והתב הלוע וקל וק ותויה

 ץראה םע לכ וטלמנ הנאו ךיא הזה רופסה לע דמעו אבה לכ תעד ןעמלו
 ינב תוארב ונרמאש םיקזחה םישערה ינש רחא יִב עדי ? הלאה תוכפהמה ןמ
 : הימוחתו ריעה ןמ ואצי םיבר , םברקב ללח םבלו ךשמנ ילח הז ךא יכ םראה
 םירשע וא רשע השמה ךשמ תוקוחר תוריע וא םירפכב רוגל םתיב ידילי לכו םה
 ושקב , דודנ קיחרהל וצר אל רשא םיברו . שערה היה םהילע אל רשא לימ
 , םיסדרפו תונג וא הלודג רצה לש טלפמ הזיא הל הצוח טעמ-וא ריעה ךותב םהל
 תוילעל ןהכה רקבי אל . ולכויש בוטה יפכ חוטש םהל וחטשיו םילהא וטה םש
 לכל זא ויה רדק ילהא יכ , הרמחה תויבש םע תולכיהל וימעב לעבו םיחוורמ
 שא דע ופחרי םהילזוג לע המשו , הרוצב ריעב השקמב הנולמו המלש תועיריכ
 רשא רהנה תפש לע םהל ורכש םיברו . הלא תירחא לע ידשל ץפח המ וארי
 ינב .םע ןכותכ ורונוו , טושמ ישפות ןהילעב םע תואיגודו תוניפס ריעל בגנמ

 םווב
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 רמשמב ףסאהל דימת שקבי הנובת שיא לכו ,הלילבו םויב עבק תרידל םתיב

 ובל ןפ הנכס םאתפ שערב רדבל םדאה אצמה הגמאה יב , ויערמ תזוחא לא

 / ןתעשל ותמ אל םא רשא םיברל הז הרק רבכו ,  ןבאל יהיו ובחקב תומי

 תורבחתהה םע ךא עוגל ומת םימי ברקבו בכשמל ולפנ יכ ןפואב ולחלחתה

 לא קזח חמאי ויחאלו ובהרי והער תאשיא יכ ,החהמ הרצל השעי תלוזה לא

 יתיאר רשא םושר ןויסנ טרפב רפסמ לדחא אל הז ןינעל םג ,ךילע ךבל לופי

 ינפמ .יל 'ה חיבוה רשא הדובכה יכ אוה ןה ,והואר יתלוז םיבר ןכו :,ינִעּב

 הינפ וכפהנו רבענ המד הברקב ללח לפנ הבל , הלאה םידחפהו תוקוצמה תמח

 הרבג םידחא םימיל יהיו , וחיגשי הילא .היאור לכו בהז ביצנכ .התויה דע ןוקריל

 וא .דיזנ לכ תחת םימעפה .בורב לכואה תעל יכ ןפואב 'חלמה לא הואתה .הילע

 הל היהו םיאור יניעל םא תכל ענצהב םא לכאת בר חלמב תפ , ןתפלו רשב

 'ה .םש ללוהמ ןעי , הל הדמעש איה יב תואה אב .הנהו . ךלמ ינדעמב ומעט

 התאר ןיעו , רוע הל ויה אל םימעזנה הינפ יכ רע הנתיאל תרחא הפורת ילב הבש

 איהה הנושמה הואתה תויה ידמ קזחו ךלוה "יה הינפ רואו התואירב יכ הדיעת

 עבטה ירתסמ םיהלאה השעמ תא האר הנובת שיא התע ,סנל יהיו רופחו ךולה

 רוטיק ילוא ,ייטאר"קופיאו ואיפ"אלוקסיא חור לע הלוע האופרה תאזכ התיה ןה

 חלמה ינפמ .החדנ , הירכועב "הו ץראה ןמ הלעש יתירפגה .ודיאו ערה חלמה

 עשילא םנ םא עדוי ימו ,העשונ לא רסחב איהו הז תא דבאו הז אב בוטה
 ה"הגה

 יתכסכס ןוסלס יכ ליכסמ לוק עד (* <
 תפק |, "וכו טשינס סכ ס5 עדוי ימו
 סלרנ יכ סרמפב וילע ומגמג סימכסס
 95 פוסס סנס כרק) וכ .יפנוכ תויס
 סכוס לעּכ לכ עדי יכ סעו . עבְטְס
 סינוכסלס | תלק 55 קסזכ מס
 יכ םרפמ | יננס  סיסנס ןמ .סיברכ
 . ינל> סכטסמב סלע ךכ 5 סמסב
 יסיו ססלס תודוס לע ירמסב סכרדס
 סלוע ספזכ סופר ססיס ל יכ סכל
 יתסנמכ |.( סייטבטס ילודג | 35 לע
 רססמ ןכ6 = , סנס 6 עבטס סמע
 , .לומג סג .סתסופכ יתכסס 9
 עסילמ רכדב-סרימשס םונושל יתיככס
 ן סמ ןפוסכ ,סמכ ,עדוי ימו רמופ
 ספ ןיכ לידכסל = , וטופס כ 6

 כורק יל סמדנמ מל קמסכ סנ סוסש |
 יכ  ןנוכסס> | םים דכלמ | . ניס
 סיליכגס ךלל "ידיסיס יסנכ סנמסס
 ן עבטס למ  סכרקל כרפכ .עשיללו
 רסכ סקיו , תיככ .ךכ \םי ספ :לכדכ

 דניס 0

 . (*והומכ ךרד לא המ ןפואב הטנ םימה תאופרב

 ןורא תמכח תא ונתולכסב שפחמ בוזענ ךא

 בושנו , הלהתו הריקח לכ לע םמורמה תואלפנה

 שיאה לכ הנה | , ללכה לע דמללו ונרופס לא

 לכו םירסנו תואלצחמ ותרוחפ זא התיה רשא

 וירחא וינב ירשאו והרשא , ךוכסל רשכה רבד

 לע םרעש רקיתנ ןעי :הזו , יתרשע ךא רמאי יכ

 םהמ תוטהל םתוא םינוקה בורמ רתויו תלת דח

 ואיבה םיבר םג , תבשל תונולמו םילהא ול שיא

 עקות הז | , תויבח וא תויגיג םימשה תחת לא

 ךותל הזו דודה ךותל וילע םיקפרתמה םע ומצע

 םירוגפ םהיתבב ובזע םשוכרו םנינקו , םטפה

 הולא ץפחלו סנל םיאושק רמוש םע וא רשפאכ

 תעודאמ ושפנ תא רומשל תע הנהיכ .,לעממ

 לבק ויד , םינבאכ ףסכה תא הללגב .ךילשהל

 , םעז רובעי דע רוע דעב ןגהל דומעיש םדא

 יריהבמ םיכר םש דימת רכזי בוט לעו

 ונמע
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 6 שיא קחצי דאמ ללוהמה עושהו , ןדע וחונ . ךלדס קז לע סנס וקיעמיד 'ינלס 0 קפכדו  דליס לע .דדומתסו קתק<  לודגה רבחמה לש ונב ןב לאנברבא קחצי ןוד דכפ וסוגל סנ ןכו | , לסעו ןמכ דניס םינויבאל בא רשה ומכ הר"ריפ ק"ק יסנרפ ונמע
 םאו לד םא םהולא סנה לכל .קרצ ירעש וחתפ | ,םידי בחר רמתשמה .םוקמ לב וא לוענ ןגו הלודג רצח םתלחנ תוחאב וא םתיבב םהל אצמנ רשא םתלב בל בידג לכו םה יכ ןמא יהלאמ םלכ וכרבתי םיררפסה שודק להק 'ה םעב םיבדנתמה תישאר יבוקנמ הלוגס  יריחי ןכו ,  הנידומ שיא המלש  ר'רהו ,ילאגיד ןרהאו יולה ףסוי תובידנהו ליחה ישנאב םמש לדג רשאו , ונאפמ ל"ז היכרב קחצי אשנה ינב ונרוד תלוגס םינמענ יעטנ וילא םיבורקהו ,ונאפ
 הרצב .יכ .רחרחס םלכ בל תויה םעו = , הלעמו שפנ האממ וילא ופסאנ אל רשא םהמ שיא ןיא יכ ןפואב , תבשל שרגמו טלקמ םתא ול ונתיו רישע
 םהיאצאצלו םהל ולשבי וא ופאי רשאלו גלש תנצל הברה םיצעו שאו ןוזמו םחלו רב .ורפחי אלש םינויבאהו םיינעה לע חקפלמ וענמנ אל הנה , המה םג הלורג
 תאזה הסמעמה יכ םע םעונ ירמאו תוריאמ םינפב דימת לכהו ,  םתא
 םירצונה ןיב ןכו  ,ובר ומכ םהילא םיטילפה וברו םימי ךרואל םמכש לע התיה
 ויה .( ףקומ וא זורפ םדרפו ףפרק לכו םהיחצחו היתובוחרו ריעה תוצוח לפ
 המה םגו , ןויבאו רישע דחי םרתסב ןנולתהל תוכסו םופירצו םילהא םיאלמ
 תא שורחל ונושלכ םעו םע לכל תע יכ ,ודי תנתמכ שיא םהיינעל ונתנ :ורזפ
 םידוהיה יכ טפשמל אופא בושחת , שפנ ןוידפו רפוכל וקדצ וינפל ךילוהלו םיהלאה
 הרצ תעב רודנל וניבא ןקזה ךרד ורמש םישנב ףטה רע םלכ 'הב םיקברה
 - לעו .תועוזה לע ונינומדק ירדסכ .תומוצ םעפ לע םעפ שודקה להקה ןארקיו
 הנחת ןוצר קיפהל וללפתהו ומצ תוקוחרו תובורק תובר םירעב ןכו , תלופמה
 'תו אוהו םימחרל ויה םיכירצ יכ ,הר"ריפ הפ רשא הדעה לע םיהלאה תאמ
 םימיה לכב םיתבה תריד תויה םע יכ םנל יהיו , תיבו ריע רומשל לוכי ודבל
 ןפואב , הנייהתש םדאה ינב ותחי רשאו ויהנש תוסירהה ינפמ הבר הנכס הלאה
 רימתה לטב אל םלועמ הנה ; המהב רומעל ךיראהמ קחרי ושפנ רמוש לב יכ
 . הר'ריפ הפ ונוהלאל רשא טעמ שדקמו הלפתה יתב תרשע לכמ דחאב
 םישנאה וגופיש ןפואב אל ךא , ןוקתל וכרצוה םיקדסו םיעקבב וקל םה םג יכ תמא
 תלופמה לכב יכ | חצנ דע וניהלא היהי ךורב םג .רקבו ברע םכותב ללפתהמ
 , ךשארו ךלגר רומש ול ורמאי ויאור הב ךרוד לכ יכ דע ריעב 'יהנ רשא ברה
 םלכ יכ ספא ןלגר ףכ ךרדמב .דחא דע הקל אלו תמ אל לארשי ינב לכמ הנה
 , הלעמל ומצעו ובר וכרעב שיאו שיאל הנמא רשא , תואצוההו םיקזנה עבצאב וקל

 רשא לכ לעכ םילודגה וידסחל תודות םלשא הרישא יכנא יעשי יהלאל 'כנאו ,
 ףכמ ז"בש תנש יתוא ואיצוהב ימע תושעל רבכ אילפהש המ לכמ רבל יב! ] ינלמג
 העשב היה רשא לודגה שערבהנה , האי"גולוב שודק להקב .תיחשמה ךאלמה

 תישילשה
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 ררוגתמ יתייה וב רשא ררחה לע גגה לפנ , יתרכזש ארונה שדק תבש לול תושילשה
 , וסרהנ ומצע יבכשמ לע ולפנ רשא םיצעהו םינבלה בורו ; ונידליו יתשא םע
 היה המיק .ןמז ןה הביכש ןמז ןה ונגהנמכ אוהה רדחב וא ונאצמנ םא'יכ ןפואב
 למוגה םלוא  ,ונממ דחאב .הרתונ אל ו"ח המשנו ןוחט ונלכ תא תתוב קפס ילב
 רשא ינוניבה שערה ונשיגרהב םינפלמ תחא העש יחור תא ריעה תובוט :םיבויחל
 הטמל רשא האושנ יתב רדח לא ונלכ דרנש יתרחב זא יכ , רומאב וילא םדכ
 לככ ונחנא םג ונייה ןכ ירחא יכ דע =, ונלצנו הערה ונתקבד 'אל 'ה ךורב םשו
 ואצמהב | ,רומאה ונאפ שיא קחצי  םידנה םג , הנאו הנא םירדונ ונתלוז
 םירחאו םיתיז יליתש וידלי העשתו ותשא הדובכה םע רכזנה ארונה תבשה ליל
 הלילה תלחתב היהש ןושארה שערה הנה , גהנמכ שאל ביבס ורדחב תיבה ינבמ
 םבשומ םוקמ לע ךכוסה קלחה קר :, ררחה ךות לא ולכ גגה תא עגרכ ליפה אוהה
 ומק תאזה הלומה לוקלו , עגרכ ודיב ךמס 'ה יכ לפנ אלו רמשנ שאה תוביבס
 יהיו :.רחא רדח לא םשפנ לע טלמהל ורהמיו הבר היכבו רבש תקעצב םלכ
 רדחה ןמ  תצק תחפנ םג , רחחה תיראש לע גנה רתי לפנ וקיחרה אל ואצי םה
 םשפנ המוד הנכש םינפה לכל  ,המש והש טעמ דוע םא יכ ןפואב ,הטמל אוהה
 ןורכז םבתכל םיואר םירבד םה אופא הלא ..שרוש םהמ ראשנ ו"ח היה אלו
 ןכו = , אלפ השוע תולהת ארונ 'ה םשל םהילע = תודוהלו .רפט לעו בל" לע
 תומלו םניב עשפכ היה רשא הלאכ םיאלפ ושענ ונמע ינבמ םירחא םיברל
 תולחבה ללגב יב לקנ ןובנל תעדו ,שפנו בל לכב דעו םלועל ךרובמה 'ה םליציו
 ומת ופס םהירבשו םיתבה תסירה יקזנ לכמ דבל , רומאכ םימי :וכיראה רשא הלאה
 רכשו , ודבאו ורבשנ םינוש םילכמ םילכו ,ץראה ימעמ םיברל םיבר םיסכנ
 לדג ותלוז וא שוכרב םא סונמה לא הזפחב רוועל תוניפסהו םיסוסהו םילבסה
 .קחשב דע לכה םע ,יתלהבנו יתרכז םא דע הברה :יתרפח יינעב ינא םגו , אילפהל
 רשא ירחא יתינוע יכ יל בוט יבלב יתרמאו ,המואמל ישפנ הגאר אל יבילע ןמאנ
 , ונללהת דעל המשנה לכ רשא וניהלא תודובג הלאמ םויכ רפסל יתיכזו יתיזח וז
 תלגמ ובתכרשא ותעיסו הנינח תא בשלו ללהל תבשד ק"פ ל"וח ירבד הכ -

 לע תולעהל םלצא רקיו ,הנהמ ולאגנ רשא תורצה תא םיבבחמ םתויהל תינע
 .וניהלא תלהתל םהל ושענ רשא םיטנה תא רפס

 תאצל סונא יתייה יתרמאש ומכ םב רשא הלאה םיארונה םימיב הנהו
 םימלש םע ילהא יתעקת יכ לרוגה לפנ ,אצמא רשאב רוגל יתיב תכפה ךותמ
 רשא םירצונה ימכחמ דחא םש ונילא בורקהו .הבגנ אפ רואיל רבעמ םיבר ןכו
 רשא רובחה תאירקב סלעתמ היה , שערה תגאדמ ובל גיפי ןעמלו םויה חודל
 םולשל יל לואשל אב הזה םויהכ יהיו . ונתרות ןורתפ השעממווב הבדל יתולחה
 םידוהיה ונל שי וחור לע הלועה יפל רשא) ירבעה חסונב ול אצמא םא ינכרבלו
 ולצא םימותס םירבד תצק וגבלתיו וררבתיש ,ונוצר 4 קיפה יד--(הזה רובחה
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 םיהלא לוק ב
 אלפתה , ונתא ונניא תמאב יכ ינממ ועמשכו .םדקמ ונושל לע לגררשא יימורב
 לטב זא יתייה ינא . וראפתי ןידה ןמ וב רשא לארשימ הז דובכ הלג ךיא ראמ
 < .ודקריה תוארל םירהה לא יניע אשונו , םיבוטה ידמחמו ירפסמ קוחר הכאלמה
 ילא םיולנה םידבכנה םג אוהה שיאה ינביהריו .  הניטומת תומוחה וא םיליאכ
 םישערה תררחמ ךל השי הז ילא םרמאב , םידחא םימי ותקתעהב איצוהל המש
 יכנא ןהו , חוחה ןמ הטחו שבר ועה ןמ איצומכ הלאה תוכובמב הנהנ תאצמנו
 םיליכשמל יוצר םא יתלב היהי אלש זלה רובחה אוה בורק יכ יבל ךוטס , יתירמ אל
 ינסלקסופכ ולינוע (* (* םימכח רשא אוה ןכ םהירבדכ התע םג |. ונמע ינבמ
 עכוג  רטלכ סלכל< | וב ברעתי אלש בוט הרקמ שמשה תחת ונל ןיא יב ודיגו
 5 רשאב ; בל באכי קוחשב םג רבדל ןמיס ,ער קלח הויא
 , רתומ היהי בצע לכב ןויצ ךל בצה ,  בוט ץמש וב אצמה יתלב ער לכ ןיא
 , ףלאב לטבי אלש אוהה בוטה דחאה קלחה רובלו תועל תעדל זועת אופא המכחהו
 ,ולקלקתה ןנוקתו ןתבוטל יכ הר"ריפ תוצרפמ הברהב תוארל כ'ג ונוליחה רבכו
 ללהתת רוע יכ היבשויל הוקת תויה דע , םדקמ םיבוטו םיקזח םתוא ונב רשא ןעי
 ומצע ערהש תושעל רוצעמ 'הל ןיא יכ ערנ ב"ע רשא , יפוי תלילכל םירעשב
 רמא ונדבעי ערז לא יכ האר . םימש תוכרב היהת הללקהו , ביטיי םימעפל
 'נ ףד עירזת רהוזב וניתובר שרדכ םכתזחא ץרא תיבב תערצ עגנ יתתנו רשבמכ
 והארקא , הנשמל ינורפח אלמיש וידסחל יתלחוה ןכ ,ז"י תשרפ הבר ערוצמו
 , רבחמה בתכ רשא הלאה םירבדה תא , רבדמה יפ םע יהיו ; הנעיו
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 בי םיניע רואמ
 | ינש קלח

 ךלטה ימלת ימיב וגתרות קתעה תודוא לע האי טסירא רובח

 : שדח םש ול ארוקו

 םינקז תרדה

 רגוסב ןכו תלדב ת"בו דתיו ת'בו דתיו תועונת 'ב לע רסוימ ריש

 לּורָג ּולָחְנ םיִמָכִַח רבב
 :.+הֶרּות ּורְתַּפ ּלֶמְל בום יִּ

 רָרָה הָשָבֶל רוב איַה ףא
 : הָרָטְפִתְו רקיִּב הָרְּמעְתַה

 קמע ןוהְּב רֶז שיא רָשֶא תַחַּת
 : הָרעָה אלה הָו רָבָרְל ושפנ

 קָּזְתִּנ יח לא יִנָּב וקח
 : הָרְס יִלְב ָּב הָקְבָרְל אופ
 הָבּוט לכל .הָגְג יִבָה הב

 : הרְתְס הָיְהִת הָקְוצְמ לָכְבּ
 הָשְרּומְל ּונָל הָנְַנ ןח

 : הָרּוא  הָתָיָה םיִדּוהְיל ןַה

 : טח יט ארקוליפל רבחמה האיט פיר א גתכ

 ןהכ רזעלא לא ונל ויה רשא תובאלמה יכ 1 ריקי חאהיתללפ רשאמ

 ךל רקייו ,םלוע רכזל המה יארכ ומע ונל וב ויהנש םירבדהו ,  םיהוהיל לוטג

 ךילא בותכל יתלאוה אנ הנה , ידי לע םהיטרפ ורבע ןעי ינממ םעמשל ראמ

 ךל תונקל תקשח םלועמ יכ יתערמ ; ונכלה רשא הז ונכרד היה המ לעו המ ךרואב
 לע ובתכנו ויה רבכש םא ,םימיה תודלות תניחבמ תעדו הניב ךלכש רשויב

 הל תונקל הנפת רימת רשא שפנה הנה יכ , ונייח ימיב ונתוא תואצומה וא , רפס
 םידומל
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  רשא קרצהו  ,תורוהטו תופורצ תונוכתב ריטצת אלה , םיחוכנו םיבוט םידומל
 \ היתובשחמ לכב טפשמ תקחו הדמל הל הוהתי , וריכהלו וב ןנובתהל תדקוש איה
 םירברה . תעיריל יתפסכנ ףוסכנ יפרח ימימ יכ ןעיו . םדאה לכ הזו הידי חלשמו
 : זלה ןחכה לא תכלל יתע שיאו ןוכנ ימצע תא איצמהל יתררח הנה ,םייהלאה
 \ רשא לכ לע ויעדוימ םתלב לכ יניעלו .ומע יִנָב יניעל הלוע אוה הנמא רשא
 םלצא הרומשה הרותה קתעה טפש רשאו ,עמשה בוטו םיצרנ םישעמב ולינב
 | .  שמשה תחת םתלוז לכל ןה ובורק םעל ןִח אלפנ ןורתי ,ףלקה לעו ירבע בתכב
 \ ךלמה םע הפ ןוחתפ וב יל יהי :ןעמל הזה תוכאלמל ישפנ התוא תרחא הבסנל רוע
 \ יכ . המירצמ ויבא די לע םיריסא ואבוה רשא םידוהיה תרבד לע וינפלמ שקבל
 םירבדה םגהנהו . ץראה השבכנ וינפלו , הילע ורירפש תוטנל הנושאר אצי .אוה
 תעימשב גנעתת רתוי יּפ עדוי םנמא יתויה םע , ךממ ורבעי יתלבל םיואר הלאה
 = איה ונתמגמ התעש המ ,הרותה ישפות ודבכתה םב רשא תוראופמה תודמה
 הקותר יִאמ ונילא תאב טעמ הז אלה ,וטיבי חכונל ותוא ךיניעיכ ןפואב וראבל
 וניתושפנ לע .וקחתי בר תלעותל רשא םידומל תערל ץפחהו הקושתה קחדנ
 םיתגשהש המ יפכ תחבושמ םתעידי יתבשח רשא םירבד תונורכז ךדיל יתעגה רבכו
 יכ . המש ואצמנ רשא םידוהיה ינהכ םילודג םימכת תאמ םירצמ הללוהה ריעב
 \ רובדה דחיל אוה יוארה ןמו) ונלכש חכ תררועמה העירי לכל דאמ באת ךתויהל
 קיתמהל יל תואי .רתוי אלה , (ונומכ וואתי רשא םידירשה םע הלא ומכב
 תודמב יחא ךתויהל דבל אל .,הלילפו קשהב יל תיותשנ רשא ךתא םהילע דוס
 תולועפל ינומכ תרכמתהש המל דוע לבא , ונשפנ .תונוכתו ונירוה תודחא דצמ
 . םהירחא ופדרי רשא םירברה לכמ ךשמנה דוההו תראפתה ןה . ךראמ לכב קדצה
 למעהו םידומלה תא. דובענ רשא הדובעל הוש ונניא , והתהו תוריהיה ילעב
 ילעב אטחב שפתהל ללוגתנ .תועצהה .ךרואב ןפ םלואו+ . המהב לובסנ רשא
 ,ונרעי רשא םירבדה רופסל םינוכנ וננה ,ןושלה

 . ונתרות קיתעהל ךלמה ררועתה ךיא האי טס יר א רופפ

 תיב תרמשמ תא רמוש ואירילאפ שיא ואירטימיד םכחה תויהב הנה
 םונכלו .ףוסאל הנפ הבר האצוהו הדיקשב , ךלמה תאמ םקוה רשא שרדמה
 רפוס יכ וא ותנקמ ףסכב םא םדֶא לכ ריב אצמי רשא םושר רפס לכ לכויש ךיה
 .  ךלמה לאש ונינזא עמשמל םויה יהיו .ורבד תא ךלמל םקי ךא , ונקיתעי ריהמ
 םלוא ,  הלעמו אובר םירשעמ התע סנה בישה ? .םהב עיגה ךס הזיא דע ונממ
 < דגוה דגהו , ףלא תואמ שמחל הלא תלוז םע ועיגיש גישא גשה םידחא םימי רועב
 השקה . ךלמה יזנג לא ןאיבהלו ןקתעה שקבל דאמ תויואר םידוהיה תורות יכ יל
 ךריו תאז .תושעמ ךתוא איני רשא הזה רבדה המ ןכ .םא רמאיו וילא ךלמה זא
 ינודא לבא רמאיו ואירטימיד והנע ? הלשמ אלה הלאה תוגשהל שרהנה לכב

 . ךלמה ְק



 : -םינקז תרדה
 אצמנש המ יפכ) םתוצראב םידוהיה הנה יכ , ןורתפל תוכירצ הנהה תורותה ךלמה |
 םג רשאב םהילא דחוימ אוה םבתכ ןכ (תויתואה תנומתב יטרפ ןפוא םיירצמל |

 תפשמ םנה םהל רשא ןושלהו בתכה יכ םירמוא םיבר , תוימצע תואצות םנושלל
 , המה םדבל םידוהיל ויתויתוא תורוצו ויתוכילה יכ , הנוכנ םהיפב ןיאו האי"רוס
 תא אלמיו םהל רשא לודגה ןהכל בותכא הנה ךא רמאיו וירבד תא ךלמה זא לבק
 לא יתיוקש םויה הז ךא יכ ךלה יבל הלאה םירבדה תא יעמשב יהיו , ונתלאש
 ,וטני"ראט שיא וא"יביסוס יתימע ינש לא ויתודוא לע יתרבד תובר םימעפ .רשא

 < םידוהיה לא רורד אורקל אוהו , ךלמה שאר ירמושב הנושאר םיבשויה סו'רדנאו
 האיר"וסל רשא הלפשה תא ותוצהב הנהיכ , יבשב םתוצראמ ויבא גהנ רשא
 םירעל ריבעה םתצק , ותילצהל ךרד לשא בכוכהו ול הלשומה ועורזב םודא ירעלו
 דע ויתחת םימע רדורו לדגו ךולה ךליו , ךרפ תדובעל ריגפה םתצקו בישוה רשא
 . .לידבה ליח ירוחב ףלא םישלשב םהמו , ףלא תאמ לע רתי םירצמל םהמ הלגה יכ
 םבישוה רשא רצבמה ירע תא רומשל םיצולח וילא םבירקיו דודגהל איהה תעב
 רבכ הנושארל םג , םרפ יכלמ םע םיבר: הנה ואב ןכ ומכ םינפלמ ךא , הנהב
 ותא וכרע רשא וק"יטימאספ ךלמה תרזעל .בר ךס . הלאה תולילגב םהמ וחלוש
 ידי לע םיאבומה רפסמ תא ודחי ועיגה אל הלא לכ םנמא , שוכ ךלמ לע המחלמ
 אוה רפסל ונוליחהש המ יפכו , ופליראליפ ונכלמ ימלת לש ויבא וגאל ןב ימלת
 יאירבו םהירוחב ימיב םאצמהל רשא םישנאה לכ םהמ ול חקל ךלמה יבא ימלת
 ןומהו , תרמשמ ירמוש ליח ילכ םרזאיו קשנ תארקל תאצל םחכ םצע םלוא
 םהב םלועל רשא אבצה ישנא לא הנתמ םנתנ ףטהו םישנהו םינקזה םתיראש
 תעה ונתוארב ונתנאו ,ונממ ושקב םה םג ןכ יכ , המחלמה יכרצ לכל ודובעי
 ונינודא אנ ןנובתי ךא : הלאה םירבדכ ךלמה ינפל ונרמא םתוריח דעב ץילהל ןוכנ
 אל רשא תורותה תויהל הנה יכ , הנממ ול אבת הבושתב ותלמ לאל ןתנה יתלבל
 םידוהיה תדע להק לכ לא תוסחיתמ םרתפה םג לבא , ונילא ןבתכה שקבנ דבל
 תוחפשלו םידבעל םב קיזחמ התאו , הככ לע םיבאלמ םהילא חולשל ונינפ אשנ ךיא
 איצוהל .ךכמסת אופא הנידע שפנו הבידנ חור ? עדוי ינודא רשא ברה רפסמה
 רשא םיהלאה ךיא ךבבל לא בישת יכ טרפבו , םתורגסממ םהה םיאכודמה תא
 לע הלועה יפכ , ךתוכלמ תאו ךשפנ תא רמושה אוה תאזה הרותה תא םהל ןתנ

 לכלבי רשאו ארב רשא םיהלאה תא םידבוע המה אלה , קרצ טפשמבו יחור *
 ןושלו הפש יגעלב יכ תמא , ונומכ םהכו םלוכ םימעה ודבעי ותוא ןכו , לכה תא
 וליכשה המכחב יכ ריכנ ומצע הוה םשה תארוהמ רשא םי"בוי והארקנ תרחא
 (* ליעומ גיהנמו ןודא אוה ייכ וב זומרל םהיפ ונינומדק = ןופנ סס) לוס סיכוי (*
 ,המה  רשאכ םמויקו םחור ייח לכל ובו םלכ םירוצול = .ילכדכ לנטק ןכו פ:עות

 לא | ורוסי םימעה לכ רשא : ךלמה ינודא אופא התא ו |
 , ינוע יריסאו םיצוצר םהב רשא לכ תא םישפה חולשל רמוא רוזגת , ךתעמשמ

 ןהו אה
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 , הבוטל קר תוא זא השע אלו הלא ירבד לע ךפהנ אל ךלמה ינפ דוה הנמא ןהו
 יכ שפנו חיש םיהלאה ינפל תאז לע ונכפש ונבל תוריקב ונחנא רשאמ ילוא
 שיא הגיו רצ לכ  הנעי ונוצרל אל ,וידי ישעמ םלכ םדאה ינב תויהל הנמאה
 בלב תעגל םיהלאה ינפל יברק לכב יתלתפנ תונחת ילותפנ ןכ לע רשא , המהמ
 הלאה םישנאה תלצהב יתיוק בוט ינאו .יתלאש רשא לכמ : ליפה יתלבל ךלמה
 תא הנעי רשא אוה םיהלאה יכ תאזה הפורצה ונתרמא לע ןוכנו ךומס יבל תויהל
 ילעופו דסח ילמוג תויהל םשפנ רהוטב ותשעתי םדאה ינב רשא לכו ,ץפח לכ
 ןיכיו םתוא החני רשא אוה (לכה תא לכלכמהו לכב לשומה אוה) אלה , קרצ
 ילאש ההג בוטו הודחבו ילא וינפ תא ךלמה אשנ זא , המהה תולגעמב םהידעצ
 סור'דנא בישה .? הלאה םיובשה ויהיש ךבל ךחקי אובר המכו : רמאל יתוא
 הנע :,אובר הרשע ורבעיש יתנמאה ! ךלמה ינודא לבא רמאיו םש היה רשא
 ןופיסויס לופס יפ) (*  תלאש יניעב איה (* טעמ ", ךרברכ יהי ול רמאו זא אוה
 0 קנפס ו םש | םידמועה ןמ ותלוזו ו"איביסוס ושגנ , האיטסירא
 0 ו "777 | ךשפנ לדוגל אוה תואנ רבד ! ךלמה וננודא המ יהי ורמאוו
 הלאה םישנאה תוריח ןברק תא לודגה לאה ינפל בירקתש
 טילשה םיהלאה דסחמ ךתויהב אלה , רוהט בלו הבידנ חור יחבז תמאב אוה רשא
 ילודג :תונברק  וינפל בירקתש ןכ ומכ יואר ; תוממור תולעמל אשנ , לכה לע
 ללגב = ,ךיקחמ רשא תודותה הילע ול םלשמו ותבוטב ךריכה לע תואל , ךרעה
 ינא  ךא  רמא ומע .ובסה רשא םידידי התשמב ךלמה בל בוטב הלאה םירבדה
 םירשע םב םידורה ולבקי םהה םיובשה ןמ ףוג לכ ןוירפב יכ , תושעל ףיסוי יננה
 - םיבותכ הלאה םירבדה ויהו ,רחאי אלו תדה בתכ התע אצי הז לעו , םינומכרד
 ושפנ לרגתו ותוא וחור.הבדנ הככ הנהו ,  ךלמה תונורכז רפסב הזה םויה םצעב
 , ויבא ךלמה גהנ רשא יבשבהבל אליכ ,(לכ השוע םיהלאה תאמ רוענ) הזה ןוירפב
 ופסכב יכ הוצ םלכ לע , ןכ ירחא דוע ואב רשאו ותוכלמב זאמ םיאצמנה םג לבא
 אל ,רככ תואמ עבראמ רהיל האצוהה הברת יכ ול ורמאש המ םעו , ולאגי
 בתכ ןגשתפ תא ןורכזל הזב תולעהמ לדחנ אל הנמא םג , הנממ רוחא גוסנ
 ךלמח תובידנ ישעמ ובר המ עדותי הארמב ונממ יכ , םהילע ןתנ רשא תדה
 בוטה הגונכ אצי ןעמל תאז לכב ותא התיה םיהלאה די ןה ,המהב ושפנ לדוגו
 ; ונרכז רשא בתכה ףרות הזו ,ץראהלכ ינפ לע רשא תוברה תולהקמה לא ליעומהו

 * םידוהיה תוריחל ךלמה תאמ אצי רשא תדה בתכ

 האי'רוס  תולילג תא וניבא ךלטה םע םתוצהב רשא אבצה ישנא לכ
 לא םורבמ וא םמע םואיבהו יבש םהמ ובשיו םידוהיה תוצראב וסנכנ , םודאו
 ןמ ותא אצמנ רשא לכ ןכו , ונתלשממ תומוקמ רתיב וא ונריע הפ תלוזה
 םיוצמו םיצור , םתמדא לעמ ןכ ירחא ואבוה רשא וא םרקמ הפ ויהש םידוהיה

 ונחנא
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 ולבקי םויב ובו םישפח םוחלשי הרהמ דע ךא ,המואמ םובכעי אלש ונחנא
 , םרכש לע ואובי יכ. םולבקי ליחה ישנא , םינומכרה םירשע םהמ פוג לכ רעב
 וניבא ךלמה תעידי יתלב וספתנש ונבשח ןעי הזו , ךלמה ינחלוש תאמ םירחאהו
 הנהה םירעה ובירחה רשא םיאבוצה םישנאה .ןורזב קר , רשויהו .יוארה דגנ
 אבצה ישנא תרזעל םהמ גשוהש תלעותה אלה . וזוביו ובש :ןהיבשות תאו
 רשא ושע יבשב םתוא ואיבהש םהו ,היה רעצמ אל וניתולילגמ המש וכלה רשא
 רבדכ וקח תא ונתאמ ול היהי קח לעב לכש ונבל לע ונמש רשאמו , תדכ אל
 רומשל ונלאוהו  ,םירז לוע םהילע הלע ןירה דגנ רשא םישנאה טרפבו ,טפשמה
 ושבכ רשא םישנאה לכ יכ םירזוג וננה ; דפחהו הקדצה יכרד תא קסעו תע לכב
 םהינפל ורנוס 'יהיש ןפוא לכב יכ וא , רבע תדובעל םידוהיה יפוג לכמ דחא םהל
 השעי אלשיאו ,ונלבגה רשא אוהה רכשב רורד םהל וארקי , וגתוכלמב םיתלד
 לא דיגי , תאז ונתוצמ םסרפתה ירחא .םימי תשלש ךות יכ , ןודזו המרמב
 איבי םג . ודי תחת רשא םיובשה רפסמ תא הככ לע ונדקפה רשא םידיקפה
 רבדו ,ונילא ליעומו בוט וניאר הז לכ תא יכ , המהה םיפוגה תא םהינפל זא
 , תותימצל ול הנקנ אוהה אטוחה היהי הרומו ררוס ןשלי רשא לכו , ומצעב תואנ
 . ךלמה יזנג לא אבוי םיררוסה לכ שוכרו

 , ונוצרל ןוביה העדל ךלמה ינפל הזה בתכה ןגשתפ ארקנ רשאב יהיו = =
 רשא לכ ןכו) םהש .,הלאה םירבדה וב ויה אלש קר תואנו.ללוכ ותויה הארו
 הנה (םתמדא לעמ ןכ ירחא ואבוה רשא וא םדקמ הפ ויהש םידוהיה ןמ ותא אצמי
 טרפ לע סופלל לכופ (* ףסכ לע (*הוצו , םתוא ףיסוה ושפג לדוגו ובל תבדנמ אוה
 . ןופיסויס יככד פל  תוערפ ותוא עורפל .ךרוצה ,ןמ היה הנמא רשא. םוידפה
 םינותנה לכ ןיב קלחתיו ויזנגב  רבּכ ץבוקמה ןמ חקליש , םידחא םיתעב תונוש
 רשא לככ הזה ןוידפה תכאלמ ןכ לע םלשתו , ךלמה ינחלשו תאזה תרמשמה לע
 תואט שש לע .רתיל האצוהה ךס לעיו , ךלמה םעטמ םימי תעבש ןמזב הוצ
 ויה םהינודא רשא םיקנויו םיללוע ואצמנ םיובשה רפסמב יכ ןעי .,רככ םיששו
 ונממ .ושרדיו ךלמה לא הז דגוה רשאכו , םתומא לע ומכ םללגב םילאוש
 לבל ושעת ןכ בישה ? םידליה יפוג לע םג םינומכרדה םירשע תא וערפיה
 . .ונתנ רשא תדה בתכב אצמנה לכמ רבד ליפה

 תשקב תא בתכב ול טישוהל .ואירטי"מיד .תא הוצ הלאה םירברה רחא
 רבד איצוה יתלבל הלאה םיכלמל קח הנה יכ ,םידוהיה ירפס ןורתפ תודוא לע
 הניחבה סלפב לוקש לכה היהי ןעמל , בתכב יווצו השקב ךרד קר םהינפלמ
 לא טישוה רשא השקבה ןגשתפ תא הזב בותכל יניעב רשי ןכ לע רשא , קדצהו
 כותכל ילצא תואנ ןכו , היתודוא לע אוה בתכ רשא תורגאה ןגשתפ תאו , ךלמה
 םתכאלמ ןכות תאו , החנמל ןהכה רועלא לא ךלמה חלש רשא םירבדה רפסמ תא
 = 7 . יפויה תאילפו האצוה תיברמב תומיאתמ םלכש

 יב
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 . , השקבה ןגשתפ

 דשא םירפסה לכ תא סונכלו ףוסאל הקזח ילע ךלמה ינודא ךתוצמ די יכ
 -םב אצמי םאשו , תננוכ רשא שררמה תיבב םהמ רסחיש המ םילשהל גישה לכוא
 רומשל ינצח יתרענ םלועמ הנה ינא , ונוקת לע דוקשא ער םומ לכו תועמ
 מע , םידוהיה תורות ירפס ונל ורטחי יכ ךתוא אנ עידוא הזה םויהכו , ךרברכ
 סמ  סילמס סע (" , ירבע ןושלו בתכב המה אלה םתלוז המ =(" םירובח
 ומ ו םנה  םיליבשמה ודיגהש המ יפל םהמ (7 םיאצמנהו
 5 יה 2 + םווה דע .הנמאה יכ ונכתי אל םהירבדו .דואמ םיעטומ
 ןמ = ולפסכ = ילסיקס האצוהב חיגשהל ובל ובדנ רשא רשו ךלמ היה אל הזה
 ' לפס לכ .סנכסס ואצמיש בוטו רשי אופא יהי ,  המהב שרדנה לע התואנה
 = 01 לכס ספ 755 תורותה יב ןעי ,ךשרדמ תיבב בטיח םיקקוזמ םה םג

 ופרסי לס. . ועפעמ תויה?א רשאב השודקו המכתב ןתלוז לכ לע תולוע הלאה ךכ .סוס .ןוטלס סעעמס
 לט6 סיכמלמ קלק ססמ .םיריש ירפס ובתכ רשא בל ימכה לכ הבסה תאולו . הנה
 עעפו סלכעסכ וקפש תא םתותפש לע תאשלמ וענמנ , םימיה ירבד ורבח וא

 קרות יכ עדוסיס ןפוסכ לככ הנה יכ , ול הככש םעה תאו הלאה םירפסה סיללפכ ססו תוקנוכסס
 פיס "סלל .סידוסיס םיללוכ םהירבד הטי"רידבא שיא ואי"טאקיא םכחה רמא
 * קיסלו סעיעת | ךלמה לע אופא םא , ראמ ארונו שודק תולכתשהו עדמ
 לכמ םישנא השש ךילא .חולשל , םלשוריב רשא לודגה ןהכה לא בתכי בוט
 םישל לכונ רשא ןעמל , הרותה תניבו הנקזב םירודהו תודמה יראופמ םהיטבש
 םלכש יניע וילע וחקפ רשא םיברה תאמ םכסומו ףורצ ןורתפ וניתורצואב סומכ
 : םלועל ינודא יחיו , ךשפנ ץפח לאו ומצעב רבדה תלעמ לא תואנה יפכ

 זומרלו הככ לע ןהכה רועלא לא בותכל ךלמה הוצ תאוה השקבה תמעלו
 ץפח ינבאו ףסכ ירככ םיעבשו בהז ירככ םישמח ןתיו , םיובשה ןוידפ תא וילא
 םירבזגה תא הוצ הז לע ףסונו  ךסנ ילכו ןחלשו םיעיבגו םירכ תושעל בוחל
 רשא םירברל תואנ םמע המ םהל וריכיש םינמואה לא תוארהל ויתולוגס ירמוש
 יבבל םע ינאו .ףסכ רככ תאמ תולועו סיחבוב איצוהל ונתנישו , והוחקיו ושעי
 ערת םרט ןכא , רזעלא לא ךלמה תאמ תוחולשה תונתמה תכאלמ תא ךל שרפל
 | : הז אוה יכ רמוא רשא , וילא ובתכ ןנשתפ

 . רזעלא לא ךלמה בתכ

 תוביסמב הנה , םולשו .הורח לודגה ןהכה רועלאל ךלמה ימלת ינמ
 , .וניתולילגב רוגל םתמרא לעמ ואבוה םידוהיה ערזמ םיבר יכ היהנ םיתעה
 ןמ םתצקו , ןרק םמירהב םייסרפה ירי לע הלגה רשא םלשורי תולגמ םתצק
 םהיריחבמ ול .לידבה איהה תעב םנמא רשא ,  וניבא ךלמה ינפל יבש םיאבה
 תא ותוארכ יהיו , ותמחלמ ירסואו ויתואבצ ירש בר רכשב םתוא םשיו םיבר

 םינושארה
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 םירצמ םע לא ויהי ןעמל וזועמ ירע םתרמשמל ןתנ , ליח .ישנא המהה םינושארה
 וניארהו ונדיל תוכלמה טיברש עיגהב םלואו , ךלמב די .םירהל ודיזי אלו התחמל
 ונברק טרפב ךמע ינב תא , ונילע םיקפרתמה .לכ לא בל םעונו תוריאמ םינפ
 ישפחל ונָאצוה ףלא האמ ךס ורבע הנמא רשא ,םהמ םילוגהו , דסח תבהאב
 תועמ לכ וננקת הול הולנו , ךרעה תסכמ ףסכ םהב םידורה לא ונלקש יכ , םנח
 תא תאזב תושעל ונבשח ןעי , ונמע ןומהמ םמע השענ לסכ וא עשרב רשא
 לובג םש רשא לודגה לאה ינפל ןוצרל ונשפנ רהוט .בירקחלו , בוטהו רשיה
 םישנאה לכ תאזמ דוע ,הלס םלועב ונל והננוכי אוה , תראפתו םולש ונתוכלמ
 דקפמב םונלבק ליח ינכ םהב ונעדי םפוג קזוחו םתונש ימי תניחבב רשא
 רשאמ הנמאה ,וגתוכלמ ירבדמ םדיב ונדקפה לכיהב תבשל םיוארהו , וניתואבש.

 ואצמי וא התע םיאצמנה לכל םג יכ הלאה םידוהיה לא דבל אל תוצרתהל ונקשח
 תידוהיה .ןושלה .ןמ םכתרות קיתעהל רמוא ונרמג ,לדח יבשוי םע ריתעב
 שרדמה תיבב שקבמ לכל תונוכנ הנאצמת הלא םכיתורות רשא ןעמל ., תינויל
 יוארהו , לכה יניעב רשיה אופא השעת . ךלמה ירפס לכ רתי םע ונומיקה רשא
 תודמה ימימת ,טבש לכל השש הלוגס ישנא ונל .חלשת םא | , ךתלעמל
 ועדי ןעמל ;רשוי בותכו תוחצ רבדל ןורתפב םנושלל ורבגשו הרותב םיליבשמו
 תמכסהב ותמאל תמאה ררבתה והשעמ לדוגו הזכ ךרעה רקי דומלב יכ תורודה
 םש םלוע ימי לכל :ונל תונקל ונלחוה ונדי לע תאזכ תושעהב יכ , םיברה
 רמוש םהמ רחאה רשא הלאה םיכאלמה ינש התע ךילא ונחלש הנהו . תראפת
 .הככ לע ךב ורבדי הפ לא הפו ךלמה לכיהב םידבכנ םירש םהינשו , ונשארל
 םיחבזל רככ תאמו ונתבדנ ירוכב םיהלאה תיב לא םגו ךילא םיאיבמ םנה
 יוצר יהי רבד לע ונילא בותכת ול התא םא ךא . שדקה תדובע תכאלמלו
 איצוהל דוקשנ יכ ךממ ונל תעדונה הבחל תואנהו וניניעב בוטה השעת , ךינפל
 .םולש התאו , ךצפח רואכ

 . וילא רזעלא תבושת תאזו

 אוה תומוצעתו וע ןמאנ בהוא ימלת ךלמה לא לודגה ןהכה רועלא
 ויהי ונשפנ תוא לככ ךינב םג ךתוחא האוני"סרא הכלמהו התא ץמאו קזח , ןחונ
 בוטה רבדה לע ךתרגא תלבקב דואמ ונבלץלע ,ונל םג טקשו םולש ןהו , םולש
 ועדי ןעמל םהינפל הונשרפ הדעה יאירק תא ונליהקה ירחא יהיו ,ךבל שחר רשא
 יעיבג םישלשו בהוה יעיבג םירשע וניארה הז םע םהילאו , וניהלאב ךקשח-תקדצ
 תובדנה וכרעי .וילע רשא רוהטה ןחלשהו םידכה תשמח תאו תחלש רשא ףסבה
 ידי לע .אבוה רשאכ לכה ; תיבה קדבלו םיחבול רככה תאמו תונברקה ונכויו
 שורד לכ תניחבב םיוארה הראופמ המכח ילעבו תובושח תודמ ישנא ךיכאלמ ינש
 תמש רשא םירבדה לככ ונתוא ועימשה םהו , קרצה ישפותו ךלמה יביצנב תויחל

 םהיפב
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 , ךבתכ לע תאז ונתבושת תתמא ונב וריכה ודחי הז תמעל הז םג , ונילע םהיפב
 תוצרתהמ לדחנ אל וניתוחכ לע רבגי םא םג ךל ליעומ ונרעשת רשא רבדה לכ יכ
 םידפח תיברה התא ג הנה יכ , קשחו הבהא תוא ונתאמ ךל הזו , ךינפל וב
 בירקהל ונהמהמתה אלו ונשח ןכ לע רשא ,ונמע ינבמ םיברל לומגה יענמנו םילודג
 הנר הדעה לכ םתברקהב אשתו , ךמש יבהואו ךינבו ךתוחא .דעבו ךדעב תולוע
 תא לכלכמה םיהלאה יכו , חילצי בוטה ךצפחכ םלועל השעת רשא לכ יכ הלפתו
 ןורתפה רבד .לע ךתצע לכו , תראפתהו הולשה ךתוכלמ לא ובוטב רומשי לכה
 םישנא ונרחב םלכ םיאורקה רמעמב הנהו , אלמי םינפואבש בוטבו תתנו הבושב
 התאו ; ונתרות רפס םע ךילא םויכ םונחלש רשא טבש"לכל השש םיעוריו םימכח
 םבישהל ךבל לע םישת ךנוצר יקח ךמילשהב םא רשיהו בוטה השעת ךלמה ינודא
 , םיעבשו םינש טבשל השש םיכלוהה םינקוה ויהיו ,םולש , חטבל ונילא

 . תורושתה השעמ רואב

 הלש רשא תורושתה תא התע ראבמ יגנה ךל יתרדנ רשא לככ יחא םלואו
 תוזירזבו הבר האצוהב ושענ ןלכ רשא , ןרודהו ןתכאלמו ןהכה רזעלא לא ךלמה
 שרדנה לכ תא הכאלמה ישועל ןתנ רופ עפשו תובידנב ךלמה הנה יכ , תערו
 םיתלצעו תולכתשה ןויפרב ןפ חיגשהל םהילע רמע תובר םימעפ םג , הב םהילא
 הנה , והשעמו ןחלשה תינבת תא ךארא םדק ןהו , ונכתי אל םירבד ושעי
 ךא , והשע ןב רחאש הממ הברה לודג ותוא תושעל ךלמה בל םע היה הלחתב
 אצמנ רשא ןושארה ןחלשה תדמ תא םלשורי ישנָאמ רוקחל וידבע תא הוצ רשאב
 םימכחה תצקו  ,איהה הרמה לע וב ףיסוהל ןכתיה לואשל רוע בשיו . ןכ ושעיו םש
 ותושעל .ובבל תא שיו שי הנמאה יכ אוה רמא ; ענומ ןיא יכ ובישה םינהבהו
 . :תואנ יתלב היחי ןושארה ןמ הרמה לודג ותויהב ןפ ארי םלוא , והומכ םיתישימח
 וילכ אצמהב ראפתהל הנניא ותקושת הנהו , שרקה תדובעמ וילע השעי רשאל
 בושחי הוב יכ , המהב תושעהל םכררמ רשא םירבדה לכל ונוכיש קר ,שדקמב
 איהה הנטקה הדמב השענ אל ןושארה ןחלשה יכ ןנובתה ןכבו , ןוצרל םתוא
 הנה , ותא אצמיש בהוה בור םע יכ האר וב הוצמה רשאמ קר , בהזה ןורסחל
 ןכ רפדה תויהבו . התלוז אלו וילא היוארה איה הבסו המכחל תאוה הרמה
 ןכתי אלה הירויצו הכאלמה ררה ךא ,המואמ ותדמב תונשלו רובעל ונוצר ןיא
 די רשא לככ ויפוי תא לידגהל הוצ ןכ לע רשא ,וקיזי אל יכ הב ףיסוהל
 תורדהנ תונומתו םירויצ תאצמהב בל תמכח אלמ ךלמה תויהלו + תגשמ תונמואה
 ןכו , םיפיפי ויהיוב םישענה םיחותפהשו דאמ ללוהמ ותושעל תובשחמ בשח
 לככ רדהה ןמ םהל ןתני רויצ ילב םיחוטש םחינהל יוארה ןמ רשא םיקלחה
 תינבתה תוכאלמ םלכ םינמואה תא ליכשה ןכבו .תלוכיה תחת לופי רשא
 , הלאה םירבדה יפכ

 רמא
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 סילונמס .סיעכמל סג סגטסס סטק תופוקמס םלקכ .סוס ןמלטס לוי : קיתעמה רמא

 סקל סוינומדקס ןמ .כ"פ כ" כפס סיימוה) וילט כסכ רסס ןופיסויס יכ יתעדמו ן נרחב

 תקפעס ופג ןס ונ"יפוכ קקסעס יפל ןס לכד וגממ ןגוכססנ .יקיכפ ו סזמ :וילבד בומ

 ססינש סמ יקי , תנקכ סזמ סנוממ לוס ווי יכ יל סללקו .. סנממ סכועס .\0'ונולומ

 סה לפסל יקיסתעמ סועט רכבפי טרפכו = . וככסמ דקשס לע ןנובקס) סיכומ דס

 תיככ .לנממס תינכסכ וסספ ללס יכ | , םנועמ ןתלםס ףוג ספ וריי = רש  סנושקמ)

 ותכמכס ללוקס קוכ | תסככ יכלו . ססינמ יככד לט דומעי  ספוכס ןכ) =  םדקס

 . לפסס תיכ*סמ ותלוזכ יפיסע מלט סמ, סזס ןקלטס רופסכ סוקמ סזוסכ טעמ |

 . ןחלשה השעמ

 עוקרב הפוצמ אל , ותמוק יצחו המאו ובחר המאו וכראםיתמא ןחלשה = =
 ורדהיו , ביבס תרז תרגסמ ול ושעיו . רוהט בהז ולכ השקמ לבא בהז לש םיחפ

 האלפנ הכאלמב םלכ ., תובע השעמ  תורזשמ תוכבשו תועילקב  תותפשה תא

 תשלושמ הנומתב ןתוא ושע יכ .  ביבס תכפהתמו תכלוה ןידרצ השלש תלעב

 תומימקעה תצורמב השא ןהמ דצ לכ יכ ןפואב הוש רויצ תואפה שלש ורייצו

 הנהו . תרגסמה ךרוא לכב רויצה הוש טיבמל הארתי ץוחה לא ךפהתי ביבס

 תואנש המ יפויה ןמ ול היה ןחלשה לא פקשנו תרגסמל ךומסה ימינפה דצב
 עגפמ ותויהל הברה ונממ הפי והורייצ ץוחה לא ףקשנה רחאה קלחה ןבא , וילא
 דצ לכב .התיה תועלקמה תבאלמ ונרמאש ומכ יכ ןעיו . הניפצת םיניע לכל

 הנופהו ןהלשל הנופה םהש תואפה יתש הנה , תשלושמ הנומתב ךפהתתש

 המכ ויה תרחאה האפב םגו ,הלעמ יפלכ דודחב תוכשמנ םעצמאב ויה הצוחה
 הדמב תוקלחנ ןלכ ,ונרמא רשא תועילקה ירויצב תורזופמ תורקי םינבא ינימ
 ןכו , וחי אל ןעמל םיעוטנ תורמכמו בהז יוו תאמ ןהיבקנב תוזוחאו יפויו
 תואפב הנהו , הצוחה הארי אל רתסנ קודהב בטיה םירבוחמ ויה םלכ תועוצקמה
 לגועב תולוגע ץפח ינבא לש רודה היה ץוחה לא תופקשנה תרגסמה תפש לש
 הטמלו , ביבס ןחלשה תא ופיקי הול הז םיפוכת רשא םיחתופמ םיפנע םע הציבה

 םינבא םמצע רשא הדמח ירפ לכ םיאשונ םיפנע לש רז רוע ושע הוה רודחה ןמ
 םירמת םילובש תולכשא , יעבטה םתיארמו םהיבאב ויה םלכ ולאכ תורקי
 . יכ ןתנומתב דבל אל רשא הלאה םינבאהו ,םהב אצויכו םינומר םיתיז םיחופת
 תא ףיקמ בהז ליגעב ןתוא ולת , םמצע תוריפה לא תומדתמ ויה ]תיארמב םג
 ורזח תרגסמה בחור עצמאב היה רשא הזה רזה רחאו . תרגסמל ביבט ןחלשה
 םינבאה םע ביבס םתולקלקע םיטמה םיפנעה לש אוהה רודהה תושעל ןב ומכ
 ןוכנ ןחלשה ףד ושע ןעי , ונרכז רשא תובבשהו תועילקה תכאלמ לכו תויציבה
 םיפנעהו תועלקמה ןמ םלכ 'ירויצה וארתי ךפהתיש וירבע לכבו הזמו הזמ ותדובעל
 ףד היהיש רצ הזיאב תרגסמה תוביבס לכב תחא הנוכת לע םלכ , םימקעתמה

 ןחלשה



 י
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 | לע םינותנ .בהז יטיהר ויה ןחלשה ףד תחת הנה יכ , םילגרה לע ןותנ .ןחלשה
 . תוזוחא םילגרה ויהו ןהלשה בחורכ םכראו תועבצא עברא םבחר , 2% ישאר
 = דצ הזיאב םהמע דחאתי ןחלשה ףד יכ ןפואב , תוילקנואו בהז יוו םע תועצקמב
 תנוכתמ לע םיארנ תרגסמה ירויצ לכ דימתו ,והוכפהי
 ןותלקע (* רהנ ורייצ ומצע ןחלשה חטש לע םנמא , רבעמ
 ולכ היה רשאב , דאמ ריהומ (וטניריבאל אנירחא אהסונ)
 הדטפ םדאכ ויתולקלקע ןיב תועובקה חדקא ינכאב הפוימ
 רויצה לצאו , ץפח ינבא לכ לע םיצצונה ךפונו תקרבו
 ועצמאב רשא ,דאמ רודה םיפנע לש רתא רויצ היה הזה
 םולהיו ריפפ לש םינבא יתש ובו ךורא עבורמ תנומת
 , ואלפתיו וילא ותיגשי ויאור לכש רודהה ןמ ןפואב תועובק
 תא ףוכי רשא וי"ליג ןשוש הנק תנומתב ויה םילגרה םלוא

 כוס 5וסש ורד"נסימ =

| 

 | רבע הנתשי אל תחא

 ןופיסויסו לכסמס ןוס (*
 3 קלפ כ"ו פס סייפורל

 סורי
 = ן \טניריבסלו סקעקמ .רסכ
 ופומ רתפ ידרפס קיתעמו
 כשיס | לוקו | וטניריכסל
 ןופיסויכ ספס = , יניעב
 רסג בוקכ זי"פ סולכע)
 ךעידוס ט"יפ דועו ,סירפמ
 וניס .סירכעל ןופיסויס יכ

 ןכא , ןחלשה ףד תא תאשל םינוילעה וילעמ תצקו ושאר <> .555 סכמס רכ
 תנעשנה לגרה תסרפו ,רדסכ םילועו םיטושפ ויה והנק ךרואב רשא וילע רתי
 ורקנ רשא רוחב הנותנ לגרהו , דצ לכל התדמ תרז ךפונ ןבא לש התיה ץראל
 ויה םילגרה ןמ תחא לכל ביבסו , תועבצא הנמש בהר ,ראב יפ תומדכ הכותב
 םיפנעו םינפג , ךבסב םיזחאנ הלעמל רע הטמלמ םירקי םיבשע םיחרופ ןכומכ
 התארנ אל רשא הכאלמ תרדהב לכהו , תובוט םינבא רחבמ לכ םיאשונ םירמחנ

 םיפנעה ויה דבל אל רשא הכאלמ ןפואבו , ןתעבראל הוש הזה רודההו , הומכ
 ןפואב הכאלמה יקד לבא , םמצע םייעבטה לא הארמו הנומתב ןיוש םהיתורפו
 ויה םהישעמו םתיארמב ולאכ םיענו םיפדנ םהילע ויה תבשונ חור לכל םג יכ
 ףד ססט ל'כ סיקנמס 'ג (* השלש ןהב וצבקנ ןתלשה תותפש הנהו , עבטה תולועפמ
 סיפיקרקו תרגסנסו תל יווב םלכ ודכלתי ןכא 'ג לע 'גויהש טעמכו (* םיקלח

 סעמכ ויס תויוזס יככקכו
 ונט ודתשקי סט יכ'גלע 'ג  ןנובתמהש ןפואב ,הכאלמה יבועב םירתסנ תוילקנואו בהז
 ו . לגלסוןידד5  ,ונחבי אל רובחה תומוקמו רחא ףוג לכה בושחי םהב
 2 . ₪ רשא ו המא יצחמ תוחפ היה אל ןתלשה ףדיבע הנמאו
 :ףכופולכ סיס דסיסיקוכד ךלמה רחב ןעי .יכ ,הלעמל התבר וב האצוהה ןכ לע
 | הצר הנה ,ןושארה ןחלשה תרמ לע ףיסוה יתלבל
 , הכאלמה יבג יבעב םשוי ונממ רתוי םגוובל לע הלע רבכ רשא אוהה תפסותהש
 תלעי הארמה רהוזו רויצה תוקדב רשא  רדההו יפויה לידגהל ותדמה בורמ לכהו
 , תבשהמ תכאלמו שרח השעמ לב לע

 . םידכה השעמ הזו

 דע םילושה ןמ , םישקשק תבאלמב תורדהנו םיתש ויה בהזה ידכ ךא .
 ינבא תוזחאנ םהה םיחותפבו ,לוגע השעמ םיאלפנ םיחותפ ןהילע ויה ןתיצחמ

 ץפח
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 רגסט רייוצמ היה הלעמלו ןתיצחממו * המהה םישקשקל םיתנב תורוופמ ץפח
 רודה הנה ותנומת יפוימ דבל רשא , המא תמוקב | ןותלקע (וטניריבאל)
 הלעמלו . הומכ התארנ אל הכאלמ תרהנ עיפוי וב תועובקה תונושה תוילגרמה
 רשא תועלקמ ירויצ ויה הפשה רע םהמ הלעמלו ,תוראפו םיפנע לש רויצ היה הזמ
 ינבאב םיאלוממ םיניגמ תומדכ הלאמ עובר לכ ךותו , םיעבורמ םיחטש םהיניב
 פקשנה אלפנ יפויב םיריהומו ,  תועבצא עבראכ ןגמ לכ בחור .תופלחתמ חדקא
 םיחרפו םינשוש לש רויצ היה ףקיהה תותפשבו ,.המהה םינבאה תוארמ יפולחמ |
 תתא לכ רשא בהזה ידכ תרוצ התיה תאז * הנהו הנה הדמב .םינותנ תולוכשאו

 , סלח .ירצוי לש .ןידכ יתשמ ךתוי תקזחמ .ןהיתשמ
 שבנה רבד לכ יכ דע אלפנ רהוז ןהב הארג היה ףסכה ירכ םלואו

 ןושל לעב לכו * תשוחנה .תוארמב הארתיש הממ ריהב רתוי - םב הארתי םהילא |
 לש תחא וז לצא וז ןרורפ קר יכ ,הלאה םידכהלש ןרודה .תתמא רפסל האלי
 יפוי לא איבי בהז .לש תיעיברו ףסכ לש דוע  תישילשו בהז .לש תחאו ףסכ
 רואה הגונמ ןה , זחאנ דומעי ןהילע אבה לכ יכ ןפואב ,רעושי אל הארמ
 , ופויה ןמ הכאלמב המב ןנובתי יכ וילא גשומה גנועה ןמ ןה םתוביבס אצויה
 תוקד םעפ .רעשיש המב , םעונל םעונמ וינויער םע ותאצב המהמתי ןכ ומכו
 גנעתי אלה בהזה ירכ תכאלמב ןנובתמה הנה יכ , הרוא הגונ םעפו הכאלמה
 , התוער תוקדל ןהבש וז הכאלמ תוקדמ ושפנ טטושת יכ ןכש לכו , דאמ
 וסלעתה בורמ לכוי אלש הגונה ןמ רועש וינפ לע חרזי ףסכה ידכב טיבמה ןכו
 . הנה קח ילבל ןתוקרו תוכאלמה יפולח תרדה ןכ לע רשא , המחמ רוסל וב

 . םיעיבגה השעמ

 םהמ דחא לכ עצמאבו לוגעה תכאלמב םתוא ורהה .בהוה יעיבג םנמא
 לש הפי ףקיהו םירחבנ םיבשע והייצ ותפשל -בורקו ,  והנבבוסי : תררא ןפג
 רודה ולכ היה .ילכה תיראש ןכו , וב תורזופמ תורקי םינבאב רדהנ תיז יפנע |

 דובכ ינפמ תושעל היה םינמואה יניעמ לכ רשאב , םיפיפי םינוש םירויצב
 תומוקמ .לכבו ךלמה רצוא לכב תמאבו . רקח ןיאל תופי  תולועפ תוכלמה
 תויהל יכ , הלאכ הלגס ילב ואצמנ אל םירודהה.יפויו האצוהה.תניחבב .ותלשממ
 לעו הכאלטה ישוע לע דוקשלמ רס אל , םרדהו םיפי רבד לא דאמ דרח ךלמה
 אבו  ,וימע יכרצמ טמשנ תובר םימעפ .םג .היגשי .ושעי  רשא לכ
 , הנאשנת רשא םוקמה לא תותואנ םהיתוכאלמ ושעיש . םינמואה בל לע רבדל
 אישנ לודגה ןהכל ןה חלושה ךלטל ןה יוארה תומסלשב השענ לכה ןכ לע רשא
 ןתויה םע ןלכ רשא םב ומשוהש תורקי םינבאה ךס הנה יכ * אוהה םוקמה
 לכו ,  רפסמב םיפלא תשמחמ ערג אל. רהווה תובורמו תורחבנ ויה תובר
 לקשמכ םימעפ תשמח תכרענ התיה הינבא רקויו הרויצ יולע תניחבב הכאלמ

 בהוה ואו
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 . הלאה םירבדה תתמא לע ךיתרמעה ! שארו יחא התעמ . הב םשוה רשא בהוה
 ונל היה רשא ךלהמה רפסא אביש המב םנמא ,חרכהכ יל הארנ ןרואב רשא

 \ תניחבב תעדל יוארה תא הלחת ךל עיצאש ןכ ומכ בוטו , ןהכה רזעלא לא
 / . הילא םיסחיתמ םירבדו איהה הנירמה

 . םינהכה ידגבו , תבזמחו ךפמהו , םילשורי בצממ

 \ סייפולל ןופיפויכ סלכ (* וניאר , המהה תומוקמה לא ונענתש ירתא הנה
 . קרפ 'ו לפס סומתלפט 5 רה שארבו .הפשנ רה לע (* זוחמה עצמאב הנותנ ריע

 .סלורי כ5מ לע רד יכ 'ו
 | תוהובג תומוח שלשב ףקומו דאמ רודה לכיה אצמנ אוהה
 . ולכ . והומכ ןינבל יוארה יפכ ןכראו ןהבג לא ךרענ ןבחר , המא םיעבש לע רתי
 םירעשה יפוימ הארנ היהש המ "יפכ | , בירנ תאצוהו תאש רתיב יונב םנמא
 . היה רעשה ינפ לא םשו .  המהמ ןתפמ לכ רדהו םינותחתה םהיקלח רובח רוהו
 = , וב םישדחתמה וילג יפולחו ויטמק תהקיל הארמל תמאב רמחנ , ותרמכ ךסמ
 = ןכ ומכ םשו . עעונתי הלקנ לע ץוחמ וא תיבמ תבשונ חור לכל רשאכ
 האפהו |; וילע םוי םוי םיפרשנה םיחבזלו אוהה םוקמה לא תואנ חבזמ היה
 םיגהכה ידגבו * הנהה תודובעל הנוכנו דאמ הרודה וילא ולעי ונממ רשא
 , םילגרה דתי דע םיכורא םלכו , ץוב תונתכ םנה המש ותרשי רשא

 . ויתחת רשא םירואיהו לכיהה ןמ

 :ינבא ותפצר לכ לעו ואובמל וירוחאו שמש חרזמל וינפ לכיהה םנמא
 , םש וכשמנ רשא הברה םימ תומאו םירואי ורבעי המ תומוקמל ונממו , שיש
 םישודקה םימיב הנהיכ ,,ובירקי רשא םיברה םיחבזה ימד הלקנב וחדוי ןעמל
 םש אצמנ הנמאהיכ . םלועל רסחי אל הלאה םימה עפשו רפסמ ןיאל םהינְברק
 תוינימש שמח ךשמב ץראל תחתו ,ונמאנ דימת וימימ רשא לודג יעבט ןיעמ
 לאו , לכיהה תונפ לכל תוכשמנה האלפנ הכאלמב תויונב בורל תולוג שי לימ
 הלאה תוריפחהו ,רבע לכל דחאב דחא םיכפושה םיבר םיבזרמ הנהמ תחא לכ
 רוסיבו , הובג רפעב בטיה תוסוכמו תרפועב תופוצר םהידצו םתיתחתב םלכ
 יתרשמ םינהכה םאייכ הנהב ושיגרי אל תורתסנ תובר תויפ שי ותיעקרקו לכיהה
 םיחבוה ימד לכ תא ורהטיו וחידי םכותמ הלועו ךשמנה םימה עפשבו , שרקה
 תנוכת לע יתוא ודימעה הרתי הבחב ךיא ךעידוהמ .לדחא אל הנהו ,  ובר ומכ ובר
 יצחכ ריעה ןמ קוחר םתא ינואיצוה תתא םעפ יכ , הלאה םיבורמהו םירואיה
 יתרעש זאו ,םימה ןואש תא ו ישאר תא ןיכראש םהמ רחאה ינוציו ,לימ

 , המחה םיקיפאה ישעמ ולרג המ המ

 . םינהכה ןמ

 םירדהמו , עורז ישנאו םירובג םלכ שדקמה תבאלט ישוע םינהכה םלואו
 םתדובע

> 



 חי םינקז תרדה

 שיא םינופ םלכ תא הארת , תדבכנה םתקיתש .תדמו םהישובל .דוהב םתדובע
 הוזצי רשא םירבדב זירז רחא לכו ,חרוטל התויה םע הצפח שפנב ותרובע לא
 םיצעה תרמשמ לע דקוש הז .קסע לכ רעב םהמ לטבתהל ובל הנפיש ילבמ
 וקסעתי ןכ םג םתצקו .םימסה לע םתלוזו תלופה לע םירחאו ןמשה לע הזו
 תתנ םע םוצע םחכ יכ עדותיש ןפואבו , םישיאל לילכו תומימת 9 תולעהל
 לגע ילגר וידי יתשב זחאי םהמ שיא םימעפל הארת אלה . תחבושמ תוצירחו
 וכילשי ןכו .הובג םוקמ לא הלקנב ותוא הלעי רי לע דיו , םירבכ ולקשמ קברמ
 ןמשמה יאלפנ םתויה םע םהיערכב שיא שופתי יכ םימימת םיזעו םישבכ הזל הז
 יריחב הנחה תורמשמה לא םידוקפה לכ ונרמאש ומכיכ ןעי , ושוחי אלו לקשמהו
 תחא הכשל לכיהב םהל ןכ ומכ האצמנ . חכ ילעבו םומ לכמ םימימת םישנא
 . םישנאה םשמ ומוקי םחונ ירחא היהו ,עוגרמה תותעב שפנהל וגוסי הב רשא
 םהילע שרדיש ילבמ | , ותדובע .תכאלמל רחא לכ החמשו הלהצ שפנב
 ולכ לכיהב הקיתשהו , וננוכתי השעמ הזיאל םתוא רמלי רשא וא םזרול רטוש
 אוהה םוקמה לכב ךיא בושחל רקש ךשפנב השעת אל יכ , דובכל איה הככ
 רפסמב םיעבשמ רתי םיתרשמה םינהכה אצמת םימעפל רשא םע , ןיא םדא
 ינפ לע רימת אוה רשא לודגה ארומה לכל הזו , המהכ םילפכ תונברקה יאיבמו
 , המש שדקנה ןוילע לאל תואיש המ יפכו ,םלב

 . וידגבו לודגה ןהכה .ןמ

 לע רקוש לודגה ןהכה רזעלא ונתוארב ונתוחא הבר האילפ ןכ 'רחא
 ליצפה דוהמ ךשמנה וראפ לודגב ארונו ושובלב רודה הככ , תושודקה ויתורופע
 וילגר לע ודרי הזה ידעה ןמ הנה יכ .וב רשא תורקיח םינבאהו שבל רשא
 , םינוש םיעבצו םיחרפב םיפוימ םינומר םתוניבו , ברע לוק םיעימשמ בהז ינומעפ
 טישכת אשי וקיח לעו , םיפלחתמ םינוגב ןכ ומכ הגורא דאמ רע הפי הרוגת ולו

 םינבא הרשע םיתש בהז תוצבשמב תועובק וב רשא טפשמ ןשוח םלצא ארקנ
 םיחתופמ םהילעו ,חדקא ינבא לכמ םעבטב תוריהומו תורקי םינוש םינימ לש
 . םדקמ םרדסכ סהיטבש ישאר תומש

 התיה.הוה רדוסה לעו , רדוס והוארקי רשא יוסכ היה ושאר לע הנמאו
 הנממו , םיכלמה לצא דאמ ראופמ טישכת אוהש האלפנ הבאלמב היושע הר"טימ
 דאמ ארונ תושודק תויתואב בותכ םיהלאה םש וילע רשא בהז לש חפ עוקר ךשמנ
 , םיניעה תובג דע חצמה דעברבועו

 לכל יאדכ .הארנ תמאב היה המהה ויתודובעב ומצע רצמ רועלא םנ
 םיטישכתה רבלמ הנה יכ , והאור לכל ארומ ליטמ וינפ םעמ אצויה רהוזהו ,הלא
 תמאבו , ראת .תרדהב רחא שיאל ךפהנכ הארנ ומצע אוה אלה , ונרמא רשא
 ןוהמתו דער והזחאי (וב ןנובתתש המ לע אלפתת קפס ילב ושפנו) וילא ברקה לכ

 ל
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 , המחה םישודקה םישובלמה ןמ רחא לכב הארנה לודגה רדהה ללגב בבל
 . ןויצ רה לע רצבמה ןמ |

 ונילע , ללהתהל םושר רבד לכ םש תוארמ רסחנ אל ןעמל הלא ירחא
 םוקמב ןותנ .אוה אלה . רבע לבל וב ונכלהתהו ריעה לצא רשא רצבמה לא
 יפבו .. תולודג תיזג ינבאב םיונב םשאר רע םתיתחתמ רשא םיבר םילדגמ ולו הובג
 תוביבס רשא תומוקמה לב לא תרמשמל םנה .םהה םילדגמה , ונעמשש המ
 הונמ אוצמל ולכוי אל ריעה לע םיליח ןומה וא םיביוא ואובי םא יכ , שדקה
 םובישי רשא , םיבר ברק ילכו עלק ינבא םילדגמה םתוא לכב תויהל , המהב
 ינינב לכ יכ ןפואב רהה שאר לע ונה הוה רצבמהו , ושגי אלו םתשב בקע לע
 , הנומא ישנא הלאה םילדגמה ירמוש לכ הנה הול ףרוצמו , ונממ םיכומנ ריעה
 קח הנהו * תמייקו המימת ריעה ינב לא םתבהא יכ תותוא םהמ וארנ רבכש

 קרו . טעמ טעמו םיבוט םידעומל םא יכ םשמ ואצי אלש והורבעי אלו םהל >

 ב

 םלצא עדונה םא יכ המהה םירעשב אובי הצורה לכ אל םג . ופיקי םינמזב
 , םיתלד דחאה ינפל חותפל ןיצקה םוצי רשאכ היהו .חטב שיאו ומותב ךלהתמ
 בר ישוקב יכ , המש ונאובב יתימעלו יל הרקש המ יפכ תוריהוב וירחא וטיבי
 , המהה םישודקה םירבדב תוזחל .סנכה ונלוכי ונינזא לכמ ונחתפתה רשא ירחאו
 ונשפנ לע ונרסא ונלכו , ונתנומא םכש לע איה תאוה הרמשמה ורמא עי
 , ונתרימשל םירוסמה הלאה םירבדה לכ לע תוחוקפ םיניעב ימת דומעל העובשב
 , םעפל השמח םא יכ דחי םהמ ואצי אל הנה ליח ישנא תואמ שמחכ םתויה םאו
 | , םדקמ אוהה רצבמה תא דסי רשא שארה הוצ ןכ יכ םרמאב

 . םלשורי .ריעמ

 איה רעשל ונלוכיש המ יפלו תינוניב איה הלדג תניחבב ריעה הנמאו
 תנומת לע המה אלה היקושו , הפקיהב (* סיר םיעבראכ * ופ'ידפטס לכחמס ןופל ("
 םלוא , לגר ףכ ךרדמל םיחונ םתיתחהב , תוארטאיט 5 ל ו
 היונב ריעה רשאמ יכ . הלעמל םרצב איה הלולט חרואה 0 + -
 תכללו . עופשב ןמצע לא תוטונ היכרד , םירהה לע |. סכלס ל ךל ופידטמס
 תכלל םירבועה ולכוי ןעמל , וזמ הלעמל וז תוגרדמ המכ שי ןהה תולסמה לא
 םינותנה הלוגס ידיחי ןיב לידבהל טרפב השענ הזו ., הלעמל םתצקו הטמל םתצק
 םקחב יכ ןעי םהישובלב ועגי ולכוי אל רשא ןומחה רתימ , השודקהו תוריסחה לא
 התואנה הדמב התוא ונייצ םדקמ תאזה ריעה ידסימ םנח לע אל הנהו .ואמטנ
 אלה ,  םידי בחרו דאמ בוט הזה זוחמה הנה יכ . תעדו תוצעומב לבא , איהה
 * רב ופטעי םיקמעו תועקב בורה לע אוה םורא ץרא הצק רע ןכו ןורמוש חכונ
 הנה ,הרמשלו הדבעל שונא למע הכירצו תועבגו םירה איה רשא הנירמה תיראש םגו
 - . עבושל הלובי תתמ רסחת אל םתדובע לע,ראמ םידקוש הימרוכו הירכא תויהל

 ןפואב



 טי . םינקז תרדה
 תאו ןגדה תא הנעת אלה ,  רבענ הדשו הבוט הקלח הלכ רשא ץראה יכ ןפואב
 ץראה ינמשמ הנה הככש םירעה : הנמאו .  היתואובת .רתי לכ | םע שוריתה
 זביו ויהי םיטעובו םינשד ןהירוחב הנה , בוטה :לכב \ וחמשוו < וילשי ןהיבשויו
 הודחל המה םינותנ םינותנ םלכ  יכ | , אשמלו רובעל םירפכב תבשל םהיניעב
 תאזה ריעה אנ הנה ,  ונטי הזה ץפחה לא וירוענמ םדא לכ רצי רשאב גנועלו
 ,הומכ רשא םירעה לכ לע תוחמש עבושו  ןורתיב הלועמ התויהל האירדנסכלא
 , הנממ .רוסל ועדי ילב .לעו , הכותב | רוגל .זוחמה  תופנכ לכמ םיאבה וברי
 אלה רבעת אל רשא המדאהו , היתוביבס תוזרפ תבשויה הרמח ץראב ופאמי
 ימ : רמאל ותוכלמ לכב לוק ךלמה :ונינודא ריבעה הזה - רבדה ללגב יכ ,םשת
 םירשע חב רובעי אל רוגי ריע וזיאב רוגל ץוחה ןמ וילגר וחוליבוי רשא שיאה
 םירפכה ןמ םיאבה דעב ןכו , המש ותיב רשא םוקמה לא לופציו בושי יכ םוי
 כל .ץק .ונתיש. םיטפושה לע רזג ,  טפשמ לבד :םהל היהיו ץראה תא רוחסל
 יקיפסמ וא .תואובתה ירחוס רשאב ןכו ,  ורובעי אלו םימי תשמח ןמוב הלכת
 לכב אל , אוה םרקי ץפח יכ ונממ המ תונוישר וגישי םהידיקפ וא םה ליחה יכרצ
 המדאה תואצותב םירכתשמה ריעה ינב :תישאר = יבוקנ םגו רפכה ינב תאז
 וניניעב רשי הנהו ,  היתוסנכהו התדובעב םקח תא טעמלו \ תופרתהל ולכוי
 ונילא םמיעטה ןהכה רזעלא ןכ יכ = , ונרכוש םיקדוצה םירבדל רופסה בסהל
 י"ז | , המהל דע תמאהו

 וזלה ץראב המראה תדובע ייכ אוהו וב ונייהש המל שאר הנתנ חתעמו
 םינמענ יעטנ זוחמה לכב ובר ןכ לע יכ ,  דאמ הילע םידקושו  תמאב איה הבר
 רתיו םירמתלו , שבד יליחנו רמח ימרכ םע םינוערזו האובת ינימ לכו םיתיז לש
 ןשד ןתיערמו תובבורמ תופילאמ רקבהו ןאצה םג ,רפסמ ןיא ירפ לכ ץע ינימ

 ןייצל המהה םינומדקה וליכשה ומכח הלאה םירבדה ללגבו . וכלי רשא לכב ןמשו <
 . ךרוצה יפכ .םלכ לא ונוכיו וקיפסיש ןפואב תוזרפה תיברמו םירעה תנוכת תא
 " בומ איהה ץראה דמעמ דוע הנה ונרמא רשא ברה עפשהו עבשה לכ דבלמו
 םימשב ישאר םהילא איבהל םיברמ םלובג לע םיבשויה םייברעה רשאב , דאמ
 יתבר ריעהו תורוחסו האובת םוקמ םוקמה הנה יכ , בהזו תדקא ינבא רחבמו
 תויהל , םיח ךרד אבוי רשא לכמ הב לכ רסחי אליכ , הכאלמ לכב תושעל םישרח
 הדיאמילותו הזעו ופיו ןולקשא ףוחכ , בוט לכ הל תוקיפסמה תוינא ףוח היתואפ לכב
 תוצראה לכ רובט לע איהו , וניגודא ךלמה ימלת תאמ .בורקמ היונבה ריעה
 הלב יכ םיהלאה תכרב האלמ המצעב איהש רבלמ .םהמ הקוחר אלו הלאה
 אל רשא .ןרריה רהנ אלה , ורסחי אל רבד יכ היִבשוי בל הב חטבו הקשמ
 וב וכרבתי .תודש תובבר םיפלא םדק ימימו , היתוצקב ךלוה בבוס וימימ ובזכי
 תובורק .תונידממ אוהה .זוחמל ואב הנהו םינש רפסממ םג ,וקניי וילג עפשו
 , הבוטב ונדעתיו רקב דמצ האמ תלחנ ול שיא ונק רשא םישנא אובר המכ

 רהנהו | ןייז
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 עכטת  תויס (* | ריצקהימיל בורק רשא םירצמ סולינב .אוה הזה (*רהנהו
 א 7 6 לובג רע ץראה תא .הקשהו ויתודג לכ לע ךלהו האגי

 ד וקיטסליסי .
 ' סטפ 7 ןייפ ו תואצות ויהי ונממו רחא רהנב לפונ םש יכ הדיאמ"ילות
 לכע .לפדרי ןידס 59פ5 הימוחתב ובר הזה בוטה רהנה דבלמ הנהו . המיה
 כרעתפ 5)ו ליככפד לעיכ לכ ןוששב םימ ובאשי םהמו בושיה יחילצמ םילמנה

₪ 5 

 לייעס שה וש ישע לכל ףרוצמו . יטו'פאה לילגו .הזע לע רשא .תומוקמה
 גיפק ףד מ'מ קרפ רפוסס םירה תויהל הרוצבו הקזח העבטב איה הנה הלא היללהמ
 הקפפו ס)וע תלפ לס ס  םע םתיולע ישוקו םהיכרד  תוקוצמו  ,הל .ביבס סינונבג

 ושרגי אלה םהיניב רשא םיקמעה תורומהמו תחשה תוראב - סיכסנ סכ6 סוללכ
 קופכלכ | םונינ | סשעמכ 27 % .

 . שממ וגמזכו = סולפמ ואצמי אל הנחמ םהילע הגהה םאו ביוא לכ םהינפמ

 1 וכסכ -סז) וכ סנו , חונמ םלגרל ליחה ישנא
 . | א

 ו 8 ןש 73?  תוינומדק םינשב יכ םירמוא ןכ ומכ םיתעמש
 7 ירהמ לזרבה תאו תשוחנה תא תוכתמה םיבצוה ויה
 ורזג םייסרפה ןרק המר רשאכ ןכ ירחאשו  ,הילא הבורקה ברעה ץרא
 היבשויל :תאז תויה ורמא הברקב הירש יכ | ,המהמ םדי תא ךושמל
 ופסאיש אוה בורק הזה רבדה ללגב יכ שקומלו חפל םגו חבשה לע הרתי האצוה
 ואב הלא םתורוגמ תמא ןהו . ץראה ןמ ולעי םהו םַּב ומחלי רכנ ינב םכות לא
 הז :םעו , הנהה תוכתמה ןמ איצוהל םהירעש לא םיאבה םירכנה תוברב יכ םהל
 . ולוכי םגםיבשותב די .םירהל וליפעיו םהל ןוא ואצמ , םירעה תואובמ תא ורה
 םיחוכנ םירבה יניעב וארנ רשאמ , הלוע ללכ ךרד יחא % יתבתכ הלא לכ תאו
 רופסב ונלצא שרדנה לא בושנ בוש התעו ,המהה תומוקמה תרבד לע עדוהל
 | , הינפואו הקתעהה

 . םינקזב רזעלא תריחב

 ידבכנ םיבידנה ינב ןמ ראמ םימכח הלעמ ישנא ןהכה רזעלא אופא רחב
 םינויה ידומל םג יכ ,םתא הנמאב ויה םידוהיה ירפס דבל אל רשא ,ץראה
 לכב תכלל םיואר תמאב ויה ןכ לע יכ , תערל וסלעתה הבר הדיקשב םתודמו
 יפכ רשא םיחוכוב אלה , ךרוצה תעל .םקח הזו םירידא םיכלמ ינפל תוכאלמ
 הדמ לכב ןכו , תעדו המכה חור יאלמ ועדותה , תורותה רואבב ולפי ןמרזהה
 תמאב רשא קלח , ךותה לא הצק לכמ רס םעבט ןכות הלגנ םייחב םדאל תשרדנ
 הואגה טרפב , וקיחרי ןוארדכ האונש הנוכתו  הרז הדמ לכו ,ונממ .בוט ןיא
 דימת וננוכתי תחנ ירבדבו תעמוש ןזואו תומיענב הנמאה יכ , תוצנב קזחתההו
 לא יאדכ היה המהמ שיא שיא ללכבו , וריתי רסא לכו השקה רבדה לכ ראבל
 , והשעמ .ןורשכל דאמ יוארו םלבל ןיצקה ןהכה

 יכ רורב הלגנש המ יפכ הבהאל ראמ וקבד הוה רזעלאב םלכ הנהו
 .םדרפה
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 ושפנ תבהא אוה םג יכ תואה ןכ ומכ אבו . ארול ראמ םהל היה ונממ םדרפה
 עיגהב וילא םבישהמ-לרחי אנ לבל ךלמה לא בתכש המ תלוז רשאב ,םבהא
 ל דרח תויהל ימע הרבחל חרא רשא שיאה ינפ תא זוע לכב ןכ םג הלח , רות
 אצמה רשא לכב םהל שרדהלו םלכ ןוצר קיפהל ונינש תאמ שקביו ,  רבדה זורז
 לע ובל גאדי אוש ךא יכ ונרמאו הז לע ונפכ וילא ונעקת רשאכ יהיו ,  ןנדי
 לא ךלמה יפערש בורב יכ יתעדי ןעי , יתארי והתל אל ןה בישה , םהמהמתה
 לכָב יִּב חמוש ובל לע רימה תאו - , קרצה 0 וקשח םצועו םידומלה

 ולגרל והארקי ,שאר לכל אשנתמ בל םכח לכ םש רכזי בוט לע רשא םוקמה \
 םיליכשמ ולצא תויה ירמ יכ .וילמ .רקש אל הנמאו .  וחכשמי תובידנ ילבחבו
 דרימת םיוש םבלו םהיפ ןעי | , ותוכלמל זועמ רצבמ המה אלה םתובלב םירשי
 , חצנל םתבוטו םמולש שרור .אוה רשא םעה לכל ליעומהו בוטה לא םינוכנו
 רחב רשא םישנאה הלא ויהש רמוא רזעלא היה הזה ךרעהו תאוה הגרדמבו
 וילא תיטרפ רשא הבסנ לכל יכ עבשיו אשנ .והרי םור תאומ דוע  ,.חולשל
 ריכמ ותויחב תכלל םנתי התע ךאו , וינפ םעמ םתוא חקול היה אל , והצלאת
 תורותה תרימש אוה רשא , םדאה ינב לא יללכ תלעוהל אוה אלה הז םכרד יכ
 הריקשה בורב היהתש הממ דאמ רתי = , םינזא תועמשהב תמלשנ םנמא איחו
 , ובבל ישרומ ונבלתהו וררבתה םהימודו הלאה םירבדב ןכ לע .יכ  ,רפסה לע

 . ןיע תב :ןושיאכ'הלאה םישנאה תא ול  רומשי ךיא

 . רזעלא תובושתו הרותה לע תולאש

 וניתולאש .יפ לע רשא םירקי ןילמ שיר עידוהל המכח האר יבל הנהו
 םדאה ינבמ םיבר יכ ונלצא עדותהב .ןכש לכו  ,ונל ראבל הוה םכחה ליאוה
 םירבד תצק רוסיאכ רחש םהל ןיאש הברה םיקח םידוהיה תרותב אצמה ובושחו
 יכ . וצקשי םעגמ תאו םהילא םיאמט םיבר םייח ילעב תויהו -, היתשו הליכאב

 תליכאו הז תעיגנ עורמ םארב רחא לא םלכ םיאצמנה יכ ירחא רמאל ותוא ונלאש
 כ"ג .םנהו , לבה יקודקד הרותב םיארנ םיבף םהימודו הלא .אלה ? הרסאנ הז
 .וז העצהב ונל וירמא בישה אוה ףא ..םילבה לבה לש םיקודקד תפסותב םירמשנ

 לכוי המו תוערמהו תורבחתהה חב םצע המ ןנובתהְל ךבל תמשה רמא
 וביעתהג ,ערה ורמל עשרה ישנא לא םרבחתהב רשא םיבר הארה אלה ? והושע
 ומבחו רסומ וחקל , ובלה בבל ירשיו םימכח תא םאו .. םאבצ ימי לכל סמצע תא |

 הנובתב (חרות יגתונ לכל ןושארה) ונאיבנ ןכ לע רשא . הצנ םחרא תא תוכזל
 אל ויתוצמ ואב הנהמ תחא לכבו , דסחהו קרצה תולועפ לע . הוצ בטיה ראבו.
 ונארה הזל הולנו . רשויה תושעל תוזירזב םג יכ , לועה תושעמ הההזאב דבל
 ןה . ןואה ילעופ רוא ידרומ לכ לע םיהלאה םלעי רשא הכמ לכו ילח לכ תערל
 איגש לכ לע םוצע.אוה יכו , ודבלמ דוע ןיא םיהלאה אוה דחא יכ ונעודוה םדק

 הכ ְ
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 , ונסכי ךשחהו ןנעה םא םג רבדלכ אלפי אל ונממ ךיאו ,חכ פעי לכל ןתונהו , חכ
 ינופש לכ יכ וילא עדונו יולג ונחור לע דיתעב /- וא רבכ הלע רשא לכ לבא
 רילוה הנה רואבה םב ביחרה רשא הלאה תורעהה ןמו .והוממע אל .תונומט
 לוע לכ תושעל וחור לע דבל הלעי רשא שיאה לכ יב ,םדאה ינב תובלב הימצהו
 רבדו םיהלאה ינפל יופצ לכה יכ הנמאנ ערי עתפל םואתפ ,(והשע רבכ םא המו)
 בל יקקח האלמ הנאריו , הפוסל השארמ הרותה תא ארקי אלה . ונממ רחכי אל
 לכ יכ ונתוא עידוה הלאה םירברה רתא + רקח ןיא ותלכיו ותלורגל יכ הלאה
 - לכמ םיקרו תערמ םירעבנכ ,ותלוגסל רחב רשא לארשי  יתלוז םימעה .רתי
 םירידא םמצע םה רשא םירבדל רקי ונתיו , םיבר םיהלא אצמה ובשחי הנובת
 ןבאו ץע םהידי ושע רשא הנהה תורוצה ךיא ונימאי הנה יכ * המהמ םירבכנו
 / יי" םהל בוט המ םועידויש םתושפנב ומד רשא םילילאה תנומתב הנייהת
 הנויו חור לכ םב ןיאו המה לבה יכ תואור וניניע רשאל דובכ םינתונ ואצמנ ןכבו
 עגר םב היה רשא אוהה חכה תניחבב םהינפמ וצורעיש רמאנ םתולצנתהב יכ
 = תמה םילכס הז ללגב םג הנה , שפנב םתואיצמ הקחתהו :םהינויערב םרייטצה
 לא ואיצוה אלו תאז לכב וארב ל , םתוא םיאיצממה םמצע םה אלה יכ םדאמ
 וא , םיליעומ םירבד אצמה וחיכוה קר ,שדח הז האר וילע ,רמאיש רבד שיה
 , תלעות הב ומדי תחא הרוצ ואיצוה םנוימדב וביכרה רשא תובר תוארבנמ יכ
 . .רתומו םה ומכ תואצמנ תוהלאב וראתי יכ , חור יעות ןכ ומכ הז רובעב םנהו

 םינומדקה ןמ עדמ יניבמ רתוי םיבר ואצמנ רודו רוד לכב.יכ ףא . ןיא םתוניב
 םינומדקה הנהו , םהיתובא םורעש אל םירויצ איצמהל תולכתשה ילודגו המהה
 םיבזכה תא םבלמ ודב רשא ןוי ינבמ םישנאהו , רובכ הלאה םינורחאל ונתנ אל
 םתלוז לע רבד דוע ףיסונ המו . תעדה יאלפנו םשה ישנאל םלצא ובשחנ המהה
 יקמעמב ואב רשא םהימודו םירצמה ומכ , הלאמ םילכס ןכ םג םהש םימעה ןמ
 , .והבזי םהלבנל םג יכ דע ץרא ותיחו שמרו המהב הלעלו םמורל ןועגשה

 אוהה ,וננומדק -לצא ועדונו וררבתה דאמ רשא הלאה םירברה לכ ללגבו
 תורגסמ פקיו ונילע הנב תעדו תוצעומב םיהלא הור אלמ םכחכ הרותה .ןתונ
 , המואמ לבל א"ע םימעה ןמ ונתלוזב ברעתה לכוג יתלבל תשחנ תומוחו לזרב
 דחא לא אנ ארינ , תובעותה הלא לכמ תישפחו הכז שפנ ילעבו ףוגה ירוהט לבא
 םירצמ ירידא ןכ לע רשא * ונימי לכ דובענ ותואו ןלכ תואצמנה לע חכ בר 4

. 

 | וראה , םיבר םירבד הנממ םהל ואיצוהו רנתרותב וננובתה רשא ירתא , הימכה

 ךלמ תמא לא דבוע אוה רשאל קר תואי אל הזכו , םיהלאה ישנא םשב ונתוא
 לכאמ ישנא םתוא אורקל טעמכ יואר םדאה ינב לכ תיראש הנמא ,ץראה לכ לע
 ינבו .ורבשי םהילא םלכ יניעו םבל ומש םהב קר יכ ,שפוח ידגבו התשמו
 ודי תאו ולדג תא ליכשהלו ןיבהל םתומי לכ ונפי , והתו ספא םלצא הלא רשא ונמע
 המהה א"ע םיוגה תרבח ןפ ןכבו . רקח ןיא ותלעמל רשא אוהה םיחלאה לש 0%

 .וגברעתהְו
 ו
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 ונתוא רדג , םתובעותו םהילילאב לאגתהל ותדובעמ ונבל תא -אינת םב ונברעתהו
 עמשהו עגמהו התשי רשא הקשמהו לכאי רשא לכואה תרהטבו התואג השודקב
 לא התואנ הבס םהל שי ונילא ויתוצמ לכ הלוע ללבב הנח יכ ,םיניעה הארמו
 אלה 5 ונורזי וא ונממ ונתוא ענמיש רבד 0 , םיהלאה תאמ תרעושמו עבטה
 | , חבשה אלפנו ןוכנ םעטל .אוה

 ּהמהמ \ םינש וא דחא לע .ךריעהמ ונרופפ תצורמ:יפכ לדחא אל הנהו
 םכתה | יכ בושחל רקש ךשפנב השעת אלו , תפומל םתלוז לע ךל ויהי רשא
 רבכעהו "דלוחה לע חיגשמ היה ,  תראופמ הרות ונל :ןהנ רשא אוהה :לודגה
 םירבדכ םהילע תווצלו ורפס לע םתולעהל םיבושחו םינופס םתוא רעשמו םהימודו
 תורשוימו תופיקשמ השודקו הלודג רדהב םלכ ויתוצמ יב ןיבת לבא ; ךרעה יריקי
 תובשחמב ונשפנ םותמ תא אלמלו  וניתודמ לגעמ תא סלפל ,  קדצה לא
 םתוא הארת ונל םירוהט םה רשא ףנכ :לכ רופצ לכ הנה * דסחו השודק
 , תינטקו האובת םתונוזמו , תומת ילעב | , םימיענ ,  וניתב ךות לא םיפסאנ
 דדבל םיאמטה םלוא | , המהכ רשא לכו :זוואהו ולשהו םירותהו הנויה ינבכ
 םתומכ םיסרוהה ןמ  ןה רשב םיפרוטו = , למרכ וא .רעי יאפע ןיב ונובשי
 דוע  יכ :, ןש וקרחי דבל הלא לע אלו = ..ונמא רשא  םייתיבה ןמ ה
 לע יכ , תומבו םייחב לכא םדא דעו םישבכו : םיידג :ןל ףורטל זעונ םהמ שי
 םתוא הנכ , ורכני אל תותואו םינמיס םהב ונל ותת ירתא ונתרות רדסמ :ןכ
 דימת ןכ יכ םבלב ותרות םעל ןזא ריעה הזבו :..ונתאמ םיקחורמו םיאמט םשב
 דיב .יכ םג הער והערל שיא השעי  אלשו = ,'קדצו - גהנתהל םהל תואי
 לבא ונתלוזל סחיתמַה לכמ המואמ תחק יתלבל דומלנ ןכ .ומכ = , חב םיקשועה
 תואצותמ םינוזנה הלאה םייחה ילעב  ןוימדל , קדצהו תואנה .לא רשיתנ דימת
 הלאה םירברבו :. ףרט ףורטל םהיפ תא יחה לכמ םתלוז לע ורעפי אלו המדאה
 רשויה :תולועפ לע דוקשל ,אוח :ןוכנה ןמ יכ  תותואו. תורעה :ונל שי אופא
 וגתוא וענמב הנה .יכ = . ויחאב שיא קיזהמ דימה לדחנ ונדי.םצוע לכ םעשו
 .אל: ךוא , םנודזו םתונוכת . עורל .המהה = םיאמטה : םייחה :ילעב - תעגמ
 יברדו : וניתודמב םהילא .תומדהמ .רמשהל :ונחנא : םיכירצ :רתויב :יכ .דומלנ
 םוקמ וב שי הנה ,ןאצה ןמ םאו ףועה ןמ םא ונל רהטש המ ןכו ? ונבל
 ןאצה תרבד לע ונוצ רשא יכ , ונישעמ ןורשכו וניתודמ .ןוקת לע  תוננובתה
 תואל \ אוה אלה | , םיתשל 8 תועוסש :ןתוסרפ  הנייהתש - חיגשהל
 יפכ ןעי = , דואמ וזל וז  ןיב : לידבנו ונתלועפ :הימת :קודבג:.ןכש ןורכולו
 תופתכב /דחוימ טעמכ אוה הנה ותמוצ םוקמו ולכ :ףוגה חכ = עדונש \ המ
 ונפוג חכב השענה לכ :יכ ןנובתהל ררועתנש הז ןמיסב אופא הצרו , םיקושבו
 רועו ..רשויה תודמ יפ לע א לעופ ןיב לדבהו הניחבב היה וניתועורז חלשמו
 רשא , א"ע  םימעה רתימ לדבהל ונל .יוארה .ןמ תויה רוכזנו חינשנש הז םעטל

 םה 0%
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 \ תונידמו םימע אלה , קרצ יטפשמ לכ דגנ הז תא הז םיאמטמ דחי םברעתהב םה
 :רשא ןוע םדאל .בשחי אל תונושמה םהיתר יפל יכ , הככ לע וראפתה תומלש
 "וכ וארו םראל םדאה תונב תאו התוד תדנב תדלויה םג , רכוה בכשמ אטח
 וב רשא ומצע אוחה םוקמב הנהו | הלאמ ונל הלילח , הנה תורתומו תובוט
 : ןתוא רובזל ונריעי רשא תוא ןכ ומכ ול ןתנ , הוה לדבהה תרימש לע ונריעה
 = ,הסרפה יסירפמ לא הרגה ילעמ רבד ףרצמ ותויהב יכ ,והחכשנ אלשו דימת
 = הרות הרגה תאלעה יכ ןעי , תדמתמ הריכז תוא םיליכשמה לא ןתנרואבב אלה
 \  ןנובתהלו רוכזל ונל שי טרפבש הממו , ונבללא םירברה ןובשהו הריכזה לע
 הניחבה לע יכ ףרטהו ןוזמב ונמייקתה ןפואו ונירבא תנוכתו ונייח תואילפ םה
 םוקמבו , חכ ךל ןתונה אוה יכ ךיהלא 'ה תא תרבזו ורמאב ןכ ומכ ומר תאזה
 ,תוארונה תאו תולודגה תא ךתא השע דשא ךיהלא אוהו ךתלהת אוה רמא רחא
 הנושארו ,לכשה קמועב םנחבתש דוע לכ תוארונו תולודג תמאב םארת אלה
 ןוכנה יפכ רבא לכ תנומתו וירבאב ןוזמה קלחתה רדסו ףוגה רובח ןפוא ןנובתת
 לבשה חכו םישוחה תנוכת ךבל לא בישת רתי תולכתשהבו ןכ ירחא , והשעמל
 - .תוכאלמה תאצמהב וחכו , לעפמ לכ ינפוא ןוחבל ותוצירחו תומלענה ויתועונתו
 םתוא רעשל ונוצ ןכבו ..רקחה יאלפנ םירבדל טופשת קפס ילב הלא לכ תא יכ
 אוה םתוא השע רשא אוהו , ואובי םיהלאה חכ תאמ םלכ יכ רימת םרכזלו בטיה
 . םב רשא םיתואנ םינמז ול לידבה הלא לכמ דבלו ,וניתופוגב םרמושהו םמייקמה
 גהנמה ותויה ונבל לע הקחנ דע ,ויתודוא לע ונל יוארה הזה ןורכזה לע דוקשנ
 תויהל ונתוא הוצ הדועסה תותעב הנה יכ , ץראבו םימשב רוצי .לכ דימעמהו
 / וננחיש המ לע וינפל ללפתהלו תודוהלו ומש תא שדקלו ךרבל םינמוזמו םידעונ
 דימתהל ונוריעי רהוז ינמיסו תותוא םושל ונילע דקפ םב הסבתנ רשא תולמשב ןכו
 רשא תוצמ ירבד ונירעשו וניתב תוזוזמ לע עובקל ונוצ ןכ ומכו , ונשפנב ורכז
 ומצעב לפוקמ הלגנ תוא םישנש הצר ונדי לע םג , והחכשנ אלו ותוא רוכזנםב
 וניתולעפמו ונדי חלשמ לכב יכ הרעה דוע וב רשאל ףרוצמ , ןורכזל וילע ונל יהי
 - הרוהטה ותאריב רימה ונישעמ ויהי לכה לעו , ונחנא ןירוצי יכ רוכזנש תואי
 ונבכשב יכ ןכ ומכ ונוצ הזה ךרדה לעו , עגרלכבו ןינע לכב ונל תואת הנמא רשא
 רשא , הרועתהו הנישה תוילעפהו הלאה תודימתה תורומתה תניחב םע ונמוקבו
 ולדג המ ריכנו ןנובתנ , םהינפוא גישהמ האולו רצק םדאה ינב לכ לכש םנמא
 םעטב ךיתירוה רבכו , רדסה לע םתונשהו םרוסו םאוב יפקהב םיהלאה ישעמ
 לדבהל ונל יוארש המ תודוא לע ינרותה ונאיבנ תלעמ הסרפה יסירפמו הרגה ילעמ
 רשא דע ,ונבל לע דימה ומושל תואנה ןורכזהו ותוא רוחבל ןוכנ רשאו ונממ
 ןלכ לבא ,ותערב ולפנש המ יפכו ירקב ויהנ אל ויתוצמ סנמא יכ ליבשתו ערת
 ,רשויהו תמאה לא הב הלענרשא ךרדה תא זחאנו עדנש הזה תילבתה לא תונופ
 רתו תולדתשהב ןכ , ונרמאש ומכ תונוזמל סחיתמב ונילע דקפש המ יפכ .הנהו

 ונריהזה
' 

/ 
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 עומשמו תושעמ ונתוא ענמ הנה יכ .עמשהו עגמה וב הלתיש המ לע ונריהוה

 רשא םיתפש רבדו ןושל ןורתיל יכ הוצ ןכ ומכו ,ונקחב הנוגמו ער רבד לכ

 הנהו ,קדצהו תואנה לא רבדב רגנתהל ונינפ זיענ אל , ונממ שיאל היה

 רשא םייחד ילעב עבטב ןכ ומכ ואצמנ , ונרכז רשא הלאה םימעטהו תוניחבה

 םעבטב םה , ונלצא םירוסאה ןמ ןהימודו רבכעהו דלוחה הנה יכ ,ונל ואמטנ

 אוהש המב קיזי דבל אל רבבעה אלה , ערהל דימת םידעומו התחשהה לא םיכרוד

 םהילע .קורחיו םתוביבס ללוגתיש םירבדה לכ רשאב ןכ םג לבא , ןוזנו לכוא

 ףסונ ןכ ומכ דלוחהו . המואמ תכאלמל דוע וחילצי .אלש ןפואב ולקלקתי וינש

 הבקנהש תאזה הבעותה ועבט תלוגסב דוע הנה ,רבכעכ ןיקזנה תובאמ ותויה לע

 ינבב הזכ עבטהש הבר הרעה ונל אצת אופא הומו ,היפמ דלתו הנזאמ רהת

 םשפנו אוה ער ילח םנזאל סנכנה תא תלוזה קזנל םהיפ תוליכרב איצוהל םדאה

 יב. ,םבכלמ ישעמ םירעשב וללהתי ןכ לע רשא | , ובעתי תלאוגנמ האמוטב

 ,הלאכ ול רשא שיא לכ שינעי שונע ונלצא עמשנה יפל

 רשא רתסב ינשלמו ליכר יכלוה לע הז ךרבדב זומרתה רזעלאל יתרמא זא

 לע שאכ ירבד חז אלה בישה ? שפנ תונעל ירוכא תכמב םתוא רסימ .אוה םנמא

 איה ונתרות ןכו , עשפ אל לע תלוזה תתימ תמאב םהייח רשא , הלאה םיאטחה

 ירבדב סנמאו , לעופב אלו רובדב אל תימעל ערהמ דימת רמשהל ונתוא הוצמ

 ךתוארה רובעב , ונרמאש תויתמאה לע תלוכיה יפכ ךיתרמעה הלאה םירצקה

 לכו לבה ירבד היתוצמב ןיאשו קדצה תילכתל אוה ונתרותב אבש המ לכ יב

 ונימי לכב יכ ונתוא ודמלי רשא םיקירצ םיטפשמו םיקח לבא , ישוק וא תורז

 תא עגרכ חכשנ אלשו ,םדאה לכ םע בוטהו רשיה תא רומשנ ונדי ישעמ לכבו

 | , חצנ דע ונגהני אוהו םלכ םירוציה ודיבו ונממ רשא םיהלאה

 תולכאמה ירוסאב אבש המ לכ יכ הזה ןהכה ירבדמ ונל אצי אופא הנה

 לכשו קרצה תא ףודרל םדאה ינב תא ררועל .אוה , םייחה ילעב | תאמוטו

 תוצמה ימעטב םלכ וירבד תמאבו .רשויה לע רימתי ינידמ ץובקו תורבחתה

 תרבד לע רמוא ןכ ומכ היה אוהו , תעד ינדא לע םידסוימ יניעב וארנ ונרכוש

 ךיא (* םישבכו םילא םירפ םא יכ םניא רשא םהינברק :סידידי = כסכ = ןכו (*
 אלו ותיחשי אלו וערי אל  תוברת לש םייח ילעב םלב .תונועס יש
 םייחה ןמ דחא םג ןיא .םהיחבזבו , םהלוז לע ואשנתי 1% ₪ רשמ 1

 יפ לע  םיחבוזה ורמלי עמל , ץחשה ילעבו םיסרודה 558% = :סנכסס = .רפסמ

 ררתשהו רמרמתה יתלבל הרותה ןתונ םרוי רשא .תודמה :'דוליס = ףוסולפס * ילד

 המדיש המ :בירקמ אוה חבוזה הנה יכ , המואמ לכב = + "ל ללוכופללל

 וניתוניב .ויהש םירבדה שאר ויה הלא |. הילע הרוישו .ושפנ  תנובתל |

 תא יתעדמ =, יחא ךילא םיתבתכו . עדוהל םיואר ילצא .ובשחנ םנמא רשא

 איהה  הרותה = תלעמ ליכשת  ןעמל  ליעומ דומל לכ לא ךתקושת  םצוע
 םתשודקו



 םינקז תרדה 44

 \, ונרופס תמגמ לא בושנ התעמו . היתוצמ עבטב ןופצ עדמ שי יכו םתשודקו
 | , האירדנסכלאל םינקזה תעגה

 .וניכהו תויחלאה  ויתודובע יקוח תא ומילשה ירחא רזעלא הנה
 ונוישר תכרב ונילא ןתנ ךלמה לא חלש רשא החנמה תא יפוי תרדהב
 .רשאב יהיו = . ךרדב ונאובי .יכ דושמ זגרנ אל יִכ החטבה ןפואבו | , תכלל
 יתימע רבגו ינא םואתפ , ךלמה רע האב העומשהו האירדנסכלא ונעגה
 התואנה היוחתשהבו , םינפ רואב ונתוא לבק םשו לכיהה ךות לא ול ונארקנ
 םע תויחל ותקושת בורב הנהו . ונדיב רזעלא םש רשא תורגאה תא ול וננתנ
 ןומהה לכ תא עגרכ וילעמ איצוהל זא הוצ , וילא םיחולשה הלאה םישנאה
  האילפו , ואובז םיכורב םידירשה הלאו , המש ואצמנ םינוש םיקסעל רשא
 ינבמ וישרוד תא בישקיש אוה וקחמ הנה יכ . עמושה לכ לא תאז התיה הבר
 םהל היהי אל ירכנ םע לכ וא ץרא יכלמ תאמ םיחולשהו , השמח םימיל ומע
 ובשחנ הבכ הלאה םישנאהו , שדחה רובעי דע וינפ תוארל וליחוי םא ארול
 וטילחה ירחא יכ (םתוא חלושה תלעמ ובל לא ובישהב ןכש לכ) דובכל םייואר ול
 הפצמ בר קשחב היה ותיכשמ רדחב אוה אלה , וילע ,םיבצנה לכ תא ונממ
 תורושתה םע ךלמה לא ואב רשאכ הנהו . הצרא םהילא הוחתשיו ואוביש
 התיה תובהזומ תויתואב רשא המ תורוע םתא ןכ ומכ ואיבה , וילא תוחולשה
 הכאלמה יאלפנ םהה םיפלקה ויהו ,  םנושלבו םבתככ םיהלאה תרות םב
 . וקבודי והיחאב שיא ךיאו םרובח םוקמ ןוחבל טולשת אל ןיע יכ ןפואב םיקבודמו

 *- םינקזלו הרותל ךלמה תיוחתשה

 לע םתוא רקח והיפ ירבד :תלחת הלאה םישנאה תא ךלמה תוארכ יהיו
 = אריו וינפל םתוא וללוגיו םקתרנמ וילא םואיצוה םואתפ םהו , םהירפס תודוא
 .דוקיו שורחמ האתשמכ והמע לע ךלמה דמע וא , המהה םיבותכה םיפלקה תא
 ינא ןח תואושת הנה , רמאיו והיפ תא חתפ ןכ ירחאו . םימעפ עבש וחתשיו
 + הלש רשא הלעמה םדאה לא רתי ךא , ילא םכאוב לע תפומ ישנא םכילא אשונ
 לכ דחא הפ זאו , הלא םה וירבד רשא אוהה לודגה לאל דאמ רתיו , םכתא
 ! ונינודא ושע תלכשה ורמאיו ונע ךלמה םע ואצמנ רשאו המש ואב רשא םישנאה
 ולחה ןוששו הודהב ול ומה ובל תוריק רשאבו , ךתרמא ראמ הפורצו תרבד ןכ
 רשא ראופמו אלפנ רבד הזיאב שפנה תוקבד הנמאה יכ ,םימ תודרוי ויניע
 םתוא וציו זאמ קפאתיו .  הצוחה תועמדה ריעהל אוה בר והגישתו וילא ףוסכת
 ירחא . הטפשמכ קיתב הרות םותח הדועת רוצ :,םמוקמל םירפסה תא בישוהל
 ; רמא םלכ לאו , הרתי הבחו היוחתשהב םהמ רחא לכ תא לבקל וינפ םש ןב
 רקיו דובכ ילעפמ .לכ םרוק תתל יניעב הארנ תואנו רשי ! תוריסח ישנא הנה
 לא טישוהל ןב ידחאו , הנה םתאבוה םדעב רשא המהה םימרה םירבדה לא

 שיא
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 הזה םויה הנמא . יתישע הזכו וזכ ןכבו , ינימי די תא הבהאב םכמ שיאו שיא
 וכ יתיכז וב רשאמ תראפתו גנועב ינממ השעגו רכזנ היהי יב יתמשנ דוע לכ

 םי תמחלמב יתחצנ הזה םויה םצעב רבכ רשא התע םג המו , ינפ תוארל ואובה
 סלעתהל ץפח יננה ןכ לע יכ , ("ונוגיטנא ךלמה תא הקוח  'דס ןמ דחשס טוס ינו("
 . דעסי .ונבבל .ודחי הודח  םחלו םיבהאב םויה םבמע ינסכ5  תוכלמ \ וטפתס

 ואצמי םתרוכבכ תוחפהו ךלמה ינפררשחא לכ יכ הוצ וא 2
 םוקמלו , יתארקנ יבבל קשח לככ ינא םג םכותבו , המש 2
 לא בורקה האנ ןועמ רחדהלו ןיכהל הוצ המהה םיריראה םינקז בשומו החונמ
 יתא יכ ןייה התשמל ,תואגה לכ תנכהב ורהמ וירבע לא רמאיו = , ולכיה
 רשא ואי"טורוד לא ארק םיאפורה שאר רונקנ זא . םירהצב םימכחה ולכאי
 שרדנה לכ תא הבר החגשהב ורזל והוציו , ומכש לע התיה תאזה הרשמה
 , ךלמה ול הָוצ ןכ יכ רבד רפחי אל םהמ שיאו שיא ןוצרו דובכל

 + תובסהב רומש רודס

 םויה דוע .רשא רדפה ןתנ םדקמ םימיל הנהו סיימולל ןופיסויס לכ (*
 אבוי .ןהמ רשא תוקוחרה םירעה לכ יכ , (* רמשנ ונח / :קזס פלפס לע ע'פ כי לפס
 ןכ ומכ ואיבי , הבפהב שרדנ רבד לכ וא רהציו שורית ןגד ךלמה :תיב ךרוצל
 תולילגה ןמ שיא אובכ היהו , םתונוזמו םהינכוש ביטב םיעדויה םיביצנ םשמ
 בסימה תדכ ּהיתשה יכ , בהא רשאכ ויתומעטמ ול ואיצמי ךלמה ןחלש לא הנחה
 םידירשה תלכלכב ורמש ומצע הזה רדסהו , המואמ תונתשהב לעפתי יתלבל
 תוחצחצב םעיבשהל םקח יפכ םהל :ןקותמ לכה .יכ םתואתמ ורז אל , הלאה
 ןנוכ אוהו םהיביצנ לע םקוה דאמ זירזה וא"יטורוד רשא ןעי ,התיב יבשויכ
 בוטב םהינפ ליבקהל דמחנה לכ תא סוחת אל ןיעבו די בחורב קפסל ויתובשחמ
 םתיצחמ בישוהל ךלמה וילע דקפ רשאמ רס אל םתביסמ רדסב םג . תעדו םעט
 ושפנב רעש רשא לכב רסח אל המואמו , וביסמ .ךרי .לע םתיראשו וינפ תמועל
 םלכ ובשיתה רשאכ יהיו , והרטעי רדהו דובכ יכ דע םהמ שיאל שקבתמ ותויה
 םידוהיה תוקח םהילא םחיתמה לכב יכ ואי"טורור תא ךלמה הוצ רבכו הבסמב

 טפשמ יזירכמ בל ימכח איבהמ לדח אל (* ,ומל רומשי | ןופיסויס חסונ יפ) (*
 הלפתב םימידקמהו תויהלאה תודובעה יריהמו השודקה = 7 ו
 רזעלַא דחאה ינפ תא ולח חמהה םינקוה ךא , ןוזמה תא | וכיט ךכפוס כ םורפ 'וכו
 ןכ הנהו ,חבוה ךרבי אוה יכ םיהלאל ןהכו םלכבש ןקז  סילנמס קחע סיסטסימכסס
 הלפתב רמע תושורפ ויפכו התואנה העינכבו תושעל רמש 0/7

 ךלמה ךתוא אלמי אוה לוכי לכ רשא םיהלאה , רמאיו = סיב וס ןספס - |
 ךל םלועל רעל םרימעיו , ארבש תובוטה לכ תכרב ספ ינכ סיס זס לע
 , חצנ תומיענו תוחמש עבושב ךידיריו ךיגבו ךתשאלו | לש סולויטנפ ימיכ ונרסנט

 זאו תיח



 םינקז תרדה 6

 " וכסס ופכ , סעס תטודק איהה הראופמה הרעה תאמ םרוה הלא וירבד תמועל זאו
 'ופ .'ד לפס סט לוט לא שיא ןכ ירחאו , תכשמנ הנרו הדותב תולהצמ לוק

 דסויפ | רפסכ | סיימוללו | / / :
 הפוכטיני'כלכלמ יד פרק : תוז'רזב רשא המהה ךלמ ינהעמ-לע גנעתהל ונפ ורבע
 .ינודללפסןפ ןויןוטלכ רמו דקפ רשא םיתרשמה ןכ לע יכ , םלכ ינפל ומשוה רדהו
 , בוט לכשו ןחב ןוצר קיפהל  וצמאתה ותדובע יפכ שיא וא"יטורוד םהילע
 , תובלמב הנושאר םיבשויה ןמ םיבר ןכו םימלשו ,ואצמנ ךלמה ירענ םג םכותבו
 | , תראפתלו .דובכל לכה

 : ןושאר םוי תבסמב םינקז הרשע תאמ ךלמה תולאש

 ךלמה , רפש ירמא ףוצב סלעתהו הדועסה הצקב החישה רותעיגתב יהיו
 לאש ,ויתחת שיא םהיתובסמב םתבש ידמו , לגלג המכחב רשא םירופס ןפוא לע
 : רמא הכו . שאר םהל בשי וכרעו ותנקזלרשא םהמ דהאה תא

 ירחא אוהו ? וצק אוב רע טקשהו הולשב תוכלמה ונל םייקנ ךיא (א
 רשוי תא רומשת ךיתוגהנה לכב םא :רמאיו הנע טק טעמ ומצע לע ודמע
 תומיענב גהנתמ םיואר יתלבה םע ךתויהב הנה יכ , ןכ ךליהי םיהלאה םעונ תאו
 םיאטחה םג יכ דאמ רבדה בורק , רשויה תקחכ בוט םלשת םיקירצ תאו , רסח
 . םירשימ ךיתפש חתפמ ול רמא .טקשו םולש ןהת ךתוכלמלו ובושי ךילא
 | : לאשיו 'בה לא ןפיו

 תויהזנובתת : בישה ? ויתובשחמו וילעפמ לכ םדק ובל לא ןתי הז המ(ב =
 ונרעשת םנמא הזו .ונוכי ךיכרד לכ זא יכ תלוזה לב םע קרצה רומשל ךל יואר
 רשיתת לכה לע ,  םיהלאה לא םיולג ךיתונותשע ירתס םג יכ ךלצא תמאתהב
 ךינפל קדצ ול רמא , עגפ לכ םהב ךל הנאתהמ חטבת זאו , ותאריב ךילעפ לכל
 | 0 : ישילשה תא לאשיו , ךלהי

 לכהש ןפואב חשעת : בישה ? םינמאנםיבהוא ול םייקיו הנקי ךיא (ג
 הזלררועתת הנהו . ךילגרב רשא םעה לכ .תבוט לע דקוש התא יב וערדיו וריכי
 תואירבה םתוא וננחב םדאה ינב לכ בוט רחוש םיהלאה המ דע ךליכשהב
 , ךכרר ינפל רשי ול רמא .,ותעב רבד לכ םהיצפח לכל םישורדה רתיו תונוזמהו
 . | | : יעיברה תא לאשיו

 בישהבו םיטפשמה תארוהבו ,ונינפלמ םיאצויה תוכלמה ירבדב ךיא (ד
 ? ונישעמב הנאות םישקבמה לצא םג תראפת םש ונל השענ לומג םיאטוחל
 םיאטוחל ךניאשו ., רכח ברל עדותת ךיכרד לכב םא אלמתת תאז ךתצע : בישה
 הז תאו . ךחכ םצוע יפכ הער םמע תושעל לידגמ וא , המיח לעבו ריהי דז
 אוה אלה , ומעונו םיהלאה תגהנה ןפוא דימת ךדגנל הושת יכ השעת םנמא

 וא הלילה םולחב הנה ,םהילא רתעהל הצרי אל רשאו , םילשי ויבהוא יצפח ..

 םג םתאטח לככ אלו , ונכתי אל םהיכרד יכ תעדל םנזא לגי לעפמו תוא הויאב
 | אל
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 , דאמ ךתרמא הפורצ ול  רמא  .דסחו הלמחב .םא יכ םרסיי הקזחה ודיכ -

 :ישימחה תא לאשיו
 אלו ליחב אל םא :בישה 7 רבגתי ויביוא לע דימת ויתומחלמב ךיא (ה

 ליכשהל :ךצרי רשויה לא ךינפ תמגמ  תויהל יכ לא לא רחשת קר ,חטבה .חכב
 :יששה תא לאשיו , ףרוע יל תתנ יביוא ול רמא , קרצ ילגעמב דימת 8 ךתצע

 אבצ ילכ ךילא הברה םא : בישה ? ויביואמ .ארונ רימת היהי ךיא ((1
 לבא , רהמ בירל אצת לא תאז לכבו , המחלמו ברק םויל םינכומ ליח ישנאו
 ךרא ו המ דע ךבל לא בישת יכ ,ןיאכ ךיניעב םלכ תונכהה הנייהה
 ל"א = . דחפו התמיא לא םיריבא ךושמי ויתוארונ זוזע דבל ותוארהב ךיאו , םיפא
 : יעיבשה תא לאשיו . וננעת קדצב תוארונ

 , םלכ םירוציה ןודַא םיהלאה יכ תעדל : בישה ? םייחב ונל בוט המ ([ | =
 םג ובל יכרדב ל חכ איגש ומצעמ (* םדאה ןיאשו דג ןכי | ספ (*
 , ץראה לכ לע ךלמ םיהלאה תויהבו . קדצה תולועפב ה - -
 תרות יל בוט ל"א .ונוכי וינפל ונידעצמ יכ שורדנ ונממ | * הכוטס סמ ץפו הס

 | : ינימשה תא לאשיו ,ךיפ
 דע ותיב לא הכרב וירחא םחיניו יח ונדוע םיסכנו רשוע ול הברי ךיא (ה

 לא דימת .ןנוכתתש ךחיש םיהלאה ינפל ךופשת : בישה ? חטבל' םימי ץק
 , דובכו רשועב ואשנתי יתלבל הוצת ךינב תאו , החלצה תוריחבב םינינקה תפיסא
 םיהלאל יכ ועדי לבא , ליחה ונל השע ונלכש םצועו וגחכ םבבלל ורמאי לבו
 :יעישתה תא לאשיו .ךרשעב רישע ללהתי ול רמא * ונממ םראה יגבל לכהו ץראה

 לע םא : בישה ? ףסונ תולעפה יתלב םימיה תודלות לכ אשי ךיא (ם
 יכ הדועתה תאזב םיהלאה תאמ םיארבנ םלכ םדאה ינב תויה הקחתי ךבל ישרש
 . הנהמ טלמי רשא ץראב ןיא שיא , וכפהתי ערלו. בוטל תונוש תובסמ תחת
 לע םינונחת וילא הברנ ןכבו , תלבוס שפנ ונל תתל אוה םיהלאה דיב הנמאה
 ילא םתרבד םכלכ תמא ןה רמא ןכ ירחא .. ךמע בצע ףיסוא אל ל"א * הככ
 תשש יכ . ההנשב ושישתו תובשנ זא הזה םויהכ לאשא תחא רוע ךא הנוכנ
 לאשיו . הרות םב חקא םכתיראש יפמ םגו ,ודחי גנעתה ףיסונ םיאבה םימי
 | | : ירישעה תא

 הרצ תעב ונתוא איבתש לכ : בישה ? תילבתב הרובג איה וזיא ('
 לכב רזענ ךלמה ינורא התא ךא , חרכהב ןוכת רשא הצעה תא ונשפנ ןוצרמ רוחבל
 < ללהתי ל"א. , ונוכי רעיהו בוטה לא ךיתומומ לכ יכ ןעי , םיהלאה תאמ ךישעמ

 . וירבדל. האדוהו חבש לוק םלוקב ונתנ םש םירמועה לב ןכו , ךתרובגב רובגה >
 תמאב רעשמ יננה : רמאיו וילע םיבצנה םיברה םיפוסולפה לא ךלמה הנפ זא
 הככש , םשלו הלהתל םליגכ רשא לכ לע םילועו ראמ םימכוחמ הלאה םישנאה
 תואצות םהירבדל ונתנ סלכו , עתפל םואתפ ןוכנ לע ובישה תוקומע תולאשב

 רשוימ
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 ז רמאיו ואיר'טיריא שיא ףוסולפה ומי'דינימ הנע תאז לע . םיהלאה יכרד רשוימ

 םיאצמנה תויהל הנה יכ , םהילא הראופמ המכח םכרד הז ךלמה ינודא לבא
 לכש אוה ןיד אלה , םהמ רחאכ םדאהו , םיחלאה די תחת םיגהנתמ םלכ
 ףסי אלו ,הזה םעטה ךלמה יניעב תואנ .חימצי ועשיל ונממ  ותגהנה יצפח
 . שמשה אב דע בוטל ודחי שושל םלכ ובש קר ,המואמ םתוא לואשל אוהה םויב

 ' , ינש םוי תולאש

 ךלמה טופשבו . לומתא םויכ ןייה תיב לא םנוכמ לע ופסאנ תרחממ יהיו
 = פיו , בוט תקל םתבסמ רדס לע םתאמ רותלו שורדל רבדה תא רמש ןוצר תע
 | : לאשיו רשעה דחא לא

 ריבעי דע המהמתה ירחא יהיו ? ורשע דובכ תא ול רומשי ךיא (אי
 תוברה יתלבל דימת ךבל לע "הי : רמאיו והנע , ךלמה תלאש תא ויתונותשעב
 ןיאו לבה ירבדב םיגינקה רפת אלו , ךתוכלמ תלעמ לא תואגה יפכ קר תואצוה
 םגשחמב ,  םבבל לכב ךתוא כוהאל ךמע תא איבת ךחכ לכבו , ליעומ םב
 , םיהלאה תולועפ לא ןיבת אלה . ךימי לכ םתבוטו םמולש שורדת התא
 . ךינפלמ דובכהו רשועה ל"א * ונממ תובוטה לכ אצומ יכו-לבל בוט אוה המ דע
 : ב"יה תא לאשיו

 ריכת תאז + בישה ? תמאה תא דימת בוהאל ובל לע םישי ךיא (בי
 ינודא םיכלמה יכ ףא , ורקשי רשא םראה ינב לכ לש םנולק בר המ הנושאר
 לבה הז המל םחור לע הלועה לכ תושעל םדי לאל תויהב אלה ,ץראה
 ךתרות ל"א | , םיהלאה ינפל ןוצרל תמאה המכ ןנובתת תאזמ רועו ? ובזכי
 | : ג"יה תא לאשוו | תמא

 יוארה ןמ .תויה תעדל : : בישה 2 המכחה ירפו ליעומ-דומל והזיא (2* =
 , בוט לכ ךילא רסחי יתלבלו ער רבד לכמ רמשהל ךשפנ הואתש המ יפכ יכ |

 ךראו םיענ יהת ץרא יונעל ןכש לכ העשר ישוע לאו , ךמע ינבל םג דומחת ןכ |
 , לדח יבשוי לכ דימת לכלכי רסח תבהאָב ךיא םיהלאה השעמ תא האר . חור
 : רשעה העברא תא לאשיו , ךיתוצמ הדמלא ל"א

 ? םיפא ךראו םיענ םדאה יגב לא תויהל ובל לע םישי ךיא (די
 תובואכמה ישאר ומצע המו , םלודגב רעצה ימי וברי המכ ןנובתת : בישה
 " . הבד םהילע איצונ הלקנ לע אלו , ושנעי ןוזפהב אל ןכ לע רשא , םהילע
 יכ :, ונידורמו וניתובצע וברי ודבל ב עבטמ המכ דע בושחת יִב ףאו
 לא לא בישת יכ ןכ םג המו , םעונהו הלמחה לא ךבל הטי יאדו תוניחבה הלאב
 : ו"טה תא לאשיו 4 יל תמענ ול רטא ,ונלכ לע וידסח ולדג המ ריכהל ךחור

 ול ורמשה : בישה ? הנלכ לע ךלמל תויוארה תודמה הנה המ (וט

 ו הבשחמה רועג וימי תדמ בורב ותויהו , ויניע תא רועי אלש דחושהמ
 ב
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 םיהלאה אלה , הבהאל קבדי ןכ םג קדצה יפרורבו :. ךלהי וינפל רבד לכב
 : רשעה השש תא לאשיו . ךלמה טפשמ .היהי הז ל"א , םיקירצ בהוא

 תלועפ .יכ ךלצא תמאתהב +: בישה ? תודיסחה הלתנ הז המב זמ
 ינב ישעמ לכמ דהא םג ןיאשו ,תואיצמה ינינע לכב הנה ןה ותעידיו םיהלאה
 ביטמ ותוא הארתש המ יפכ הז ללגבו . ונממ םלעי רשא ער םאו ביט םא םדאה
 ךרסח ול רמא *המואמב לשכת אלו אטהת אל , תושעל דמלת ונממו , לכל
 | + רשעה העבש תא .לאשיו 4 ינוע דגנל

 תא גוהנל : בישה ? הב השעי המ ךלמהו תומלשב הכולמ איה וזיא (" = =
 וילא תואי אלש וא ובבל םירי רשא רבד ול דומחי אל ןכבו  ,קרצב ומצע
 ויהי וינינק תיברמ הכ אלה ,רשועו דובכב ןוחטבה ומושמ וכרע תא ןחבישכ
 = ומכ הז רעשת התא םג . קדצב םא יכ תונורתיב קשח םיהלאל ןיאו , ןיאב
 תרבד ןכ ול רמא | .ךתוכלמ לא תלווה תוצרא ףיסוהל דומהת אלו , םדא
 : רשעה הנמש תא לאשיו 1 םלש ךלמ קדצ יכלמ

 אשת אל רשאכ : בישה ? וישעמו ויתובשחמ דימת ביטהל לכוי ךיא (חי
 םייחה ןדבא אוה אלה לועה יכ ךשפנב הקחתו , ודבל קדצה לא יתלב ךיניע תא
 , ולכאי םהיללעמ ירפו םיהלאה יניעב ןח ואצמי םיקידצ ךא | ,.תומה לא אובמו
 : רשעה העשת תא לאשיו . ךינפ לע יבומ לכ ל'א

 . ךלמה ינודא תישקה : בישה 7 ונל ברעת המלש החונמב ונתנש ךיא (מ'
 ימהב שוח לבא : , ונמצע תא םיגהנמה ונחנא ןיא הנישה תורוקב יכ לואשל
 םירבדה ןמ ומכ םהמ לעפתהל ונכרד הנה ואוביש תמוע לכו , םתוביבפ ונגהני
 המ יפכ ,לבשה די וב חונתש יתלב השעי םנמא הזו .הנובת םהב ונל שיש
 םעפו , הינא ךרד םיאבומ וא םי בלב םיאשנ ונתויה הלילה תונויזחב הארנש
 < .אצויכו םע לא הכלמממ םירג ךלהתנ וא ,ףוע היבגנ וא רחסנ ץראה תא
 = הלאשה ומכב תערל שרדנה אלפי יניעמ יכ םעו .לבה המהש הלאה תורוקב
 םישעמהו םלכ םירופפהש שקבל ךלמה ךילא תואי יכ ילע יבל ךלמי הנה ,  תאזה
 רבכ תלוכיש המכ הנה יכ ,  דסחהו טקשהה לא דימת וטי ךדי לע ורבעי רשא
 אל ךכ ןיב אלה | ,קדצו המכח ירבד תלעפ וא תבשח רשאכ ךמצעב תוסנל
 המב ךער תא תקשע אל חכ איגש ךתויה םעו , טפשמב םא יכ םראל תרתענ
 םצעב תובשחמהו םיקסעה בר אוהש םדאה ,אופא הזל בורק , קרצה ןמ ול תואיש
 .תותעב רשא שיאה לכ ןכבו . וחור םה ומכב םעפת תולילב ובכשמ לע םג ,םויה

 .םבוט דצמ רשא םירבד בטוק לע הצץבוסת םלכ ויתונותשעו ויתולועפ הרועתה |
 הז ללגב ול .הנייהת המדרת וילע לופנב םג הנה , ץפח םחב ונל שי םרשיו
 הרוהט שפנ םיהלאה ךננה ךלמה ינודא ההאש המ יפב . תורשי תוענהו תוילעפה
 ; רמאיו םירשעה לא ןפיו , טוקשאו יתבכש התע ל"א ,,ךימי לכל תוילעפהה תווש

 " הגה | תיט



 | םינקז תרדה 0
 ןשדב - בושנ ךקח  םילשת יכ הנורחאב םויכ בישהל ךל שי רשאמ הנה
 | :  ינעידותש יתשקבו יתלאש התעו , ונשפנ

 = ןתת .יב ג בושה . ונכרעל ןוכי אל רשא רבד לכ תושעמ לחחנ ךיא (כ
 = םלועל,ךישעמו ךירבדיכ הארתו ,בוטה ךעמשו ךדוה דובכ ררה רימת ךבל לא
 . .ורופסי ךידעצ המה םב לושמת רשא ברה ןומהה יכ ךתעד לע , המחמ ולפי אל
 = רשא יפכ , ךומכ שיאל :ןוכי אל ףנוחהו תועיבצה אלה , ךיתולעפמ לכב וחישיו
 | ךמע ינב הנהו , ונניאו הארתיש ןכתי אל ךתוכלמ טבשו ךילע שובחה ךראפ
 .. ,ךיתובקעב תאצל םלכ וצמאתי הלאה תוכילהה בוט לכ תא ךב וארי וטיבי רשא
 ,הצוחה וארי אל םהיגיס רשא בזכו םיככת ישנאמ ךגיא ךלמה ינודא התא ךא
 התלודנ ברת רשא הלעמל ךיתורמ יפ לע םיהלאה תאמ תיכז , הנומא ךלמ קר
 רע הודחהו הבסמה וכיראה בל יבוטו םיחמשו ,ונישעו ונעמשו ל"א .חצנל
 , םתובכשמ לע דובכב םידיסח וחוני ךלמה רמא זא ,ףשנ יבכוכ וריאה רשא
 . ובושי יכ רחמ םויל םהל ואיבי רשא תא וניבהונוצר ישוע ויתרשמו

 . ישילש םוי תולאש

 יפכ דעוה תיב לא ודחי םינוכנ םכשה רקבב ואצמנ ישילשה םויב יהיו
 - ומצע תא ךפה ןוצרל ל ךלמה רעשבו ,זאמ םתבישי רדס
 : רמאל והלאשיו םירשעו

 אלו ומצע לע ךולמיש : בישה 7 תוכלמב השק רתויה רבדה והזיא (אכ
 ןוטהה ., הרמח וזיאל םיטונ םעבטב םדאה ינב לכ הנה יכ , ויתוקושתל ענכי
 ריסהל .וקקותשי םתולעמו םבל לדוג ינפמ םיכלמהו , םהיתואתו םנטב אלמל
 המו . , רשויה לצא רבד לכב .דומעל אוה תואנה הנמאו , םתעמשמ לא םימע
 רונל ןיאו ונילא וסחיתי אל רשא םינינקהו , ומייקל שקבנ ונתוא םיהלאה ןנתש
 לאש .בהא ךטפשמ .ךלמ זוע ל"א + ונתדמח לובג לא םאיבג אל טפשמ םהב
 : ב"בה תא

 =: בישה 2 םראב ובל אנקי אלו האנקה אטחמ ישפח אצי ךיא 0
 יכו ,םתלעמו םרשע דובכ תא םיכלמה לכ לא קלחמה אוה כ יכ ןנובתת
 לכה .יִכ .הז לע תמא תוא אלה .ומצעמ תוכלמה לא עיגהל חב בר ןיא םדא
 ול רמא . ונאובי םיהלאה תתמב רשא דחאה קר גישמ ול ןיאו ,ובוט לא ופסכי
 : נ"כה תא לאשיו . תואנקה תרות תאז

 דימת ךל תונקל שקבת : בישה ? זובל וניניעב ויהי וניאנוש ךיא (גכ
 ךא ..אובי יכ ל ארית אל ןכבו ,  םהל תעדונ המימת הבחב םראהינב בל תא
 םיהלאה תאמ ןתמ אוה ,ויערוי לכ יניעב ןח אשונו הזה לומגה לעב שיאה תויה
 : םירשעו העבראה תא לאשיו . טפשמל תבשח ל"א .והומכ רקי ןיאש

 : בישה ? תראפתו בוט םש םראה ינב לצא ול דימתי ךיא (דכ
 ,ךל הלא םייקתה הנמאו .ךדאמו ךשפנב תלוזה בוט רהושו בידנ היהת יכ

 תואי



 5 7 שנק מדה
 0 תא לאשיו . םלועל ימש הז ל"א , םיהלאה ינפל הנחת וילע ליפה תואי

 בישה 7 וניתודמ תולעמב םהינפל ראפתה ונל תואי רשא םישנאהימ (הכ 1
 6 יבבלו ,ונב םיקבדה וניבהוא ינפב רבל ותושעה ןוכי הז יכ םירמוא םיבר
 רתיה לוסלסה לא הב רובענ אל רשא הרמב ראפתנש רוע לכ יכ  ..בושחי כ

 תוליבקמה םתולועפב םש םהל תושעל םישקבמה וניקחר ינפב הזונל בוט אלה |
 רעב ללפתהל בוט ךא , ומכחיו רסומ וחקיש הבס זא היהנ ילוא ? וניתודמל
 , ךיתובשחמ וקמע ל"א .הננוכי אוהו יח לכ שפנ ודיב רשא םיהלאה לא תאז
 .+ םירשעו הששה תא לאשיו

 , דימתו הנושאר קפסילב ונירוהל : בישה ? תלוזלכ לע ביטנימל (וכ
 התא תוביטה ךא . םיבהואה םהל םיינשו .םיהלאה תאמ הבר הוצמ תאזאלה
 ךל בטיי ול רמא . ךתבהאל לכה בל תא ךושמת חוש הרזגב יכ ךלמה ינודא
 : םירשעו העבשה תא לאשיו ..ךינבלו

 אוה יכ תודיסחה : בישה ?  ונתאמ דבוכיש דאמ יואר רבד הזיא (זכ | >
 הז ןהו , םיהלא תתמ איהש הלמחה תדמב ישרש ךי רשא הלועמ יפוי ומצעב
 לאשיו . הכוכרבי ךידיסח ל"א , בוט לכ רסחת אל ובו ךלמה 'ודא תא הנמאב
 : םירשעו הנמשה תא

 ? ונממ לפנ אטח הזיאל רשא ודובכ םוקמ לא בושל שיא לכוי ךיא (חכ
 ןותנ רימת ךנה רשאב הז דחפמ ארית אל ךלמה ינודא התא יכ םנמא : בישה =

 רשא םלב םישנאה תבהא ךילא ךשמת תאז ךתדמ םעונמו , לכה ןוצר תקפתל
 לכ לע םמצע דובכב םוגפל לסכ םכרד רשא ימ ךא , אבצ ילכ לכמ ךל הבוט איה
 זועבו ,הב תונש יתלבל םתלואמ ובושיש םהל בוט , תלוזב ואטהי רשא אטה
 היהו םב םירחנה לכ בל תא הנושארכ םהל בישהל ושקבי םיצרנה טישעמה
 םישעמה לע רקוש םדאה היהיש תאזה הנינתה םלוא = . םדובכל םולש הז
 ל"א .איה םיהלאה דימ , אנשי ויערל םג םדעב רשאמ קוחרו , והוברקיש
 = = + םירשעו העשתה תא .לאשיו בוש ונל בוט אלה

 לכל קיזהמ ול רמש' : בישה ? ןוגיה תא וינפמ סינהל שיא לכוי ךיא (םכ |
 וירפ תא ול אשי הזץעיכ , ליעוהל דימת שקבי דסחהו הבהאה תודמב לבא , תלוז
 םיהלאה לא ללפתה ונל שרהי רוע םלוא . םינפ רוא ןורקב שפנה טקשהו ןוחטבה
 םהב לוח יתלב עגרכ םדאה ינב םישקוי םהב רשא תוערה ןמ ונרעב  ןגי אוהש

 בוטו ..ונירכועב םנה רשא םהימודו םיאולחתהו םיבורקה תומב , הריחבה ידי <
 ל"א ..הלא לכמ הער ךילא הנואת אל ןכבו התא ריסח יכ 1% ינודא ךל
 | : םישלשה תא לאשיו , החנאו ןוגי וסנו יתצפח הלאב

 דבכלו דובעל + : בישה ? םדאל תואנ אוהש ראופמ רתויה רבדה אוה המ (ל
 דימת ןנובתהלו הכזו הרבשנ שפנב םא יכ .תולועו םיחבזב אל : ,םיהלאה תא |
 תעדותה רבכ ךלמה ינודא התאו , הלשמ לכב ונוצרכ ותוכלמו אוה לכה רצוי יכ

 רפסמב
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 רשא םיתפומהו תותואה לכל םדואמו םשפנ לכב וילא םינותנה וידבע רפסמב

 םלכל קלח םיחוכנ םירבדבו -- . תודסומ תוניבה ל"א . ךממ וארתי םויו םוי
 . .ךיא ורמא יכ , המש ואצמנ רשא םיברה םימכחה םג ושע והומכו , רקיו דובכ

 ימימ תא ובאש רשאמ בל ימכח לכ לע םהירופסב ולענ דאמ הלאה םירירשה

 התשמב הנדע םתא ול" תתל ךלמה בש ןכ ירחא . םיהלאה יניעממ םתובושת
 4 == . רחמל ושרקתה םהל רמא םויהמו ןייה

 . יעיבר םוי תולאש

 יכ תעה תא ךלמה אריו םטפשמכ ןיבוסס םתויהב יעיברה םויב יהיו
 רמאיו , רבד ותוא ונע אל ןדע רשא לא וינפ תא במה ,םעונ ירמאל אוה בוט
 = + ינעידוהו ךלאשא םישלשו .דחאה היהש ןושארה לא

 ? הריקשו דומל בורב .רוענ לכשו םורע תמכחול הנקיש שיאל ןכתיה (אל
 תובוטה תודמה תונקל רשיתת ודבל םיהלאה חכב רשא תישפנ הנוכת וז ךא : בישה
 : ב"לה תא לאשיו . לכשהב ךירבד ל"א . ףרוע תונוגמה לא תתלו

 : בישה ? תואירבה .תרימשב רבד לכ לע בטיישול השעי המ (בל
 םיהלאה רזעב םא יכהל לכונ אל תאזה הדמה ךא .רשויב םופחמ ויפל רומשי
 : גילה תא לאשיו =, ךל םנא אל ור ל"א , הילא ונשפנ תא הטיש

 םאו בא דבכי ןב : בישה ? וירוהל תואנה לומגה םלשל ןבה לכוי ךיא (גל
 םא יתלב ןכתי אל הז םלוא . שפנ ןובאד לכב םהילא הבסנ ותויהמ רמשיש המב
 ונכיררי אוהש , ץופחי רשא לא ןתוא הטמו ןלכ תושפנה ארוב םיהלאה רזע וילא הולי

 אובת התא ל'א , והוכרביו םהיניעב רשיהו בוטה לא ויתודמו .ויתולועפ לכב
 : "לה תא לאשיו , םולשב ךיתובא לא

 רעשי : בישה ? םידומלח:עומשל דימת הואתמ םדאה היהי ךיא (ד
 לכויש המ רופס לכמ ול רחבי ןעמל עומשל רהמי זאו ליעוהל תועידיה לבב שי יכ
 ורזעב קר הנה יכ ותא םיהלאה די יתלב אל ךא . םימיה תודלותב אל דומעל
 : ה"לה תא לאשיו . חקל ףסויו םכח עמשי ל"א . ואבוי בוט תילכתל םילעפה לכ

 הור .יכ רעשי : בישה 7 תדכ אל רשא תושעמ דימת רמשי ךיא (הל

 רמוש ל"א :. העושיל ןהירמוש לא הנייהת ןעמל תותדה יחינמב הססונ םיהלאה
 | : ו"לה תא לאשיו 1 והרשא ךתרות

 טופשנ םא : בישה ? החפשמה לע ונדליתהמ ךשמנה תלעותה אוה המ (ול
 יכ לועות םיסחיה תרימש הרצב תותעל הנה , ןמדוה לכויש המ תניחבב הז לע
 , החפשמה בור יפל אופא לכהו ,בגשמל הז לא הז ודומעי םלכ וצבקתי
 םתדוגא רשקו תראפתלו דובכל םהילא הנמא היהי הז. תושעל םדימתה ירמו
 , םייקתהל הפוס .דסחו הבהא םהיניב רשא החפשמ לכ הנה יכ , ץמוא ףיסוי
 - רשאב | הז ומכל םיכירצ םניא החורה התיה יב םהל תקחשמ העשב ספא

 לכ



 וכ םינקז תרדה

 ךרטצי אלש םיהלאה לא ללפתהל בוט םונפואה לכלו ,ול בר םהמ רחא לכ +
 : ז"לה תא לאשיו , ךירמא יבל רשוי ל"א ,הילצי השענ רשא לכו ויחא לא שיא

 ומצעב ן/דישכ : בישה ? וינפ לע ארומ יתלב תויהל שיא לכוי ךיא (ןל
 תוחור | ןכות אוהש וילע םיהלאה רסחמ היהי הזו , הער  והערל השע אלש
 : ח"לה תא לאשיו . הארי רפת התא ל"א .םיבוט ךרדב דימת ושפנ תא ךילויו

 : בושה ? רשויב םלועה ירבד לע םאתפ טופשל שיא לכוי ךיא (חל
 םיהלאה יכ ליכשי הזמו םדאה ינַב בצמ תוכופהת תא ויניע דגנל דימת םישי
 םירי תופשאמ הלאו , לפרעב ןוכשל רמאי םתובשומ רואמ הלאל .רשא אוה
 : ט"לה תא לאשיו , ךטפשמ רשי ל"א , ץרא יכלמ םע .בישוהל

 דימת יהיו ןנובתת : בישה ?  תואתהו תולצעה דימ לצני ךיא (מ
 אלשו ,םיבר םימואל הוצמו דיגנ הממור הכלממל תילענ דואמ יכ ךיניע חכונל
 םעו , םתגהנהב בטיי רשא לא קר ונפי ךיניעמו טטושת ךשפנ יכ אופא תואי
 ךז ל"א , ךילא תואי רשא לבכ תושעמ ךדי טמשת לבל םיהלאה לא ןנחתת הז
 : םיעבראה תא לאשיו . ךחקל

 בלו בלבו המז םהישעמב רשא הימרה ישנא תא ריכהל לכו ךיא (מ
 דימת תויהל םלכ םדאה ינב לא יואר יכ טפשמל בושחת תאז :בישה = ? ורברי
 םהיתודמ םא ל ךמע םישנאה ימ הארה ןכבו , תישפחו המת  שפנ ילעב
 םולשל האירקה ינפואב  ןה* הנייהת תע לכב תוושו  תומימת  םתוכילהו |

 ורבעי אלש  תוערמהו הרבחה תורוק רתיו ךמע דחי םדסוהב ןה , היוחתשההו
 תרכהב דימת ךלבש ךירדהל ךלמה ךילא םיהלאה רתעי םלוא , המואמ לכב קחה
 תולהת תופילח ןתנ םלכלו , תותוא םתותוא תמש ל"א , קדצה יטפשמ לא םהינפ
 ןכ ירחא והומכ ושע םלכ םיאורקה םג . ליכשמ ומילע .ןוכסי םהיתובושת לכ יב
 . והוניו םהילהא לא ונפ זא ,הלילה ןושיא דע בגועו םיריש ינימב סלעתהל ודחי ונפ

 . ישימח םוי תולאש

 האר ובפמב ךלמהש דע , םלובגל םידעונה \ ובשו ישימחה םויב יהיו
 : אנ ינעידוה רמאיו םיעבראו דחאה לא וינפ תא אשיו ץפח ירבד אוצמל ןוכנ תעה

 ובל תא תישי אל יכ רמאנ רשא החכשו ןובזע לעב והזיא (אמ
 אל .ןכ רחאו םתריציב הצר רבכ רשא וינב תא בזועה : בישה 7 וילע לטומל
 ויאצאצ לעו וילע הולא לא רתעי אל רשא ןיא םדא אלה , קח םחלב םלדגל חרטי
 ,טפשמו תעב ועיגימ תונהל םחרא תא וכזי םמצעמ םהש ךא ,,בוט לכ ורסחי אלש
 תבזע אל .ל"א * םיהלאה תאמ איה הכרב הככ לע םרזוע קפאתמ עבט םהל תויהו
 | ::ב"מה תא לאשיו ,.ךישרוד

 : בישה ? ותנידמ ינב תא בוהאל ובל תא םהאה השי ךיא (במ
 םילדה יכ רעשיו , תומהו םייחה ותיב ברקבול תויה ראמ בוט הנה יכ בושחי

 ץראב
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 ורמאי ןעי , הב ובשי לפשב םירישעה םג ,.םילפשו םיזבנ םה אלה הירכנ ץראב
 התא סא ךא . ושרוגי םתונידמ וג ןמ קפס ילב םיאטח לע יב םהילע םיבשותה
 בל םיחלאה ךננחש המ יפכ תלוזה לכ לא ביטהל ךרסומב קיזחת ךלמה ינודא
 ל"א :, ךתנידמ ינבל באו םימע בבוח ארקהל םוקת תובידג לע יכ קפס ןיא , בידנ
 | .+נ"מה תא לאשיו - . תוארל תבטיה

 -- ?םישה 7? חטבו םולש תחונמב ותשא םע היחי רבג ימ (גמ
 ןלכשמ רצבי אלשו , ץחש תונבו תווע ןבורב םישנה יכ ךלמה ינודא תאז תעדומ
 ךפכפה םעבט ןתצע חכו ןגזמ תשלחל הז םעו , ותואי ןהל רשא םירבדב המיזמ
 הבושב ול תחכונה תא רימת גהני , ותיב םולש ץפחה םכח ימ ןכבו .והשעמ רזו
 . התמח תוקולחמה לא תע לכב ריעי הילא דגנתהל וכרד וחאי םא הנה יכ . תחנו
 לע ול חתואנה הגהנהב הרעשה לא עלקי אוה רשאב .בוטב םהימי ולבי םלואו
 .לע םיהלאה תאמ וילא ייוטנ רסח הזל ףרטצהב .היהו | , המע וישעמו וירבר
 יא , ץי תאצמ ול רמא . רבג ךרובי ןכ ץראב רשואי  היתודוא
 : םיעבראהו העבראה תא

 : בישה 2 .לושממ - ויתולועפב רמשהל שיא לכוי ךיא (דמ
 .םהמ | ינגישי אל רמאל והת לע חטבי לאו , לכש םושב םהילא וכרד רשיי
 , וילעפמ יטרפ לכ תא הניחבה סלפב לוקשל ול יואר יכ רעשי לבא , קזנו ןולק
 ,קרצ ינזאמ רימת ובל לא ויהי וירבדל ונזא הטי וא תלוזה לא רבדי יכ ןכו
 לטופ לא , ונוכי .םיהלאה לא ויכרד לכו שקומל ול היהיש המ קוחר זא יכ
 : םיעבראהו השמחה תא לאשיו , ךילמ ןומיקי

 ךתויהל י יכ הנושאר ןנובתת :בישה ? סעבה תדממ ישפח יהי ךיא (המ
 ךתומלמב הבר החרק סעכה אטחב השעתש אוה לקנ םינומה םינומה לע לשומ
 םינפואה לכל םתויה ירחא יכ ךבבלב רמאת תינש תאזו .קזנו  ןויזב יאדכו
 ךיניע םג ?  ךמעז םהילע ךופשת לבה הז המל ,ודורמי אל ךבו לועב םיאשונ
 .אוה המ דע לבשה רסומ לכ חקנ ונממ רשא םיהלאה ישעמ תא וטיבי חכונל
 , יל יתוחינהו ובלי ינפ ל"א  ,םיפא ךראו רסח בר וילע םיקפרתמה לכ לא
 : : םיעבראו הששה תא לאשיו

 -  בישה ?.תוחוכנ וניתומכסהו | תורשי דימת הנייהת וניתוריחב ךיא (ומ
 הילא םיליבקמה םיקזנה תא םישנ הינשה ףכבו  ,רשוי ינזאמב הלועפ לכ םלפנ
 איהה הצעה רבד ףוסו ,ונלרשכי הזיא הארתי הז תמועל הז םיכפהה תניחבב יכ
 + ךרבד ילגרל .רנ לא .ונבבלב םיהלאה עגי היתודוא לע רשא ןוכת
 :םיעבראו העבשה תא לאשיו

 .תואצומה לכ לע רשויב טופשל + : בישה ? םדאה תמכח איה וזיא (זמ
 תעב רבד לכ השעיו ,שומי אל וכרע םוקממ הואת לכ תבסל יכ רמשהלו ותוא
 . 'שרדי דימת ול הז דומע ךא . המה תואתה ידילי םיקזנהש ןנובתי יכ ,  טפשמו

 וילע
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 :ח"מה תא לאשיו . ךתמכתב םכחה ללהתי ל"א = , םיהלא .שורדל וולע |
 : בישה ? הירכנ ץראב וירוגמ ימי לכ תוריאמ םינפב שיא לבוקי ךיא (חמ

 םיוש םתוא רעש רבכ יכ ונימאיש השעיו ,היבשוי לע אשנהמ ושפנ תא רומשי
 לכ תעד םגו חור לפשו אכד תא םיהלאה ןוצר הארנ אלה , ונממ םילודגוא וילא
 :מ"מה תא לאשיו ,  ךמע יחו בשותו רג ל"א .ונמיה החונ םדאה ינב

 : בישה = ? םימי ךרואל ונוכיש םעונה ונידי .ישעמל יהי ךיא (םמ
 םדי תא וכשמי םהיאור לכ םבוטו םיפי לדוגל יכ תנוכתמ לע םתושעל שקבנ
 יתלב םושעיש בל ימכחמ שקבל וא המהכ תושעל שונא זועי אלשו ,  תיחשהמ
 יכ ךליכשהב הול ךינתמ רוזאת דוע התאו , םלמעב בוט רכש םהילא הברי םא
 8 לכ רכשו , רקח ןיא .דע תולודג השוע .ךלנ ויכרדב רשא םיהלאה ןכ
 םיהלא ודבל אוה קדצב .השענה קר יכ ,קושעת לא םלועל ךמע יתלעפב
 , :םישמחה תא לאשיו .  םירשימ תננוכ התא ל"א .והננוכי

 ומצעב םראה שיגריש : בישה ? הירפ הזיאו ונל השוע וז המהמכח ()
 ןירחת הלא יתש ןעי ,הבהאל קבד דבל תמאב וימי לכשו הלוע ישועמ ונניא יכ
 ךיכרד םתת יכ עצבל רשא ךלמה ינודא ךל בוטו , שפנ תחונמו בבל ןושש ול ודליו
 אשתו -- . תונובנ ךתמכהב ל"א . תאז לע םיהלאה תאמ הוקמ ףתא שיו שי

 םירש איבהל רמא הודחו ןוצר עבש ךלמהו ,ההותו .הלחצ :לוק הדעה לכ וא
 יכ דע םתחונמל ומוקיו הלפנ המדרתו היה הטלע הכו הב ןיב , םינגונ רחאו
 , ונינוה רקב יאצומ

 . ישש םוי תולאש

 עבושל םלכא ידמו וארקנ םשב םלכו ךלמה םב ץפח יששה םויב יהיו
 : רמאיו םישמחו רחאה לא וינפ תא בסה םשפנ

 רעשי הנושאר : בישה ? תוריהיהו הואגה ןמ ובל תא םדאה השי ךיא (אנ
 ןגובתי תישילש . םדא ינב לע לשומ אוה יכו אוה םרא יכ בושחי תינש , וכרע תא
 ינאובת לא הלאב ול רמא , עשי ובגש ותאמ םיונעו , םיאג ליפשמ םיהלאה יב
 : ב"נה תא לאשיו . הואג לגר

 רשאו םיקסעה ידמולמ :בישה ? ןנתצע ישנאל ונל רחבנ ימ תא (בנ |
 הלאכ בל יקקח תרכה לע םלוא ., ךיתורמכ םהיתורמ רשאו , ךמש יבהואל םתיסנ
 : ג'נה תא לאשיו .ינחנת ךתצעב ל"א , םיהלאה לא ןגחתה ץראה יבלמ לא תואי

 ינב תונע :בישה ? ךלמה לא הנושארו םצעב תואת הלחנ תזוחא וזיא (
 סניבל וניב רשא הבהאה רשק הלאב יכ ,םהינודא לא הבוטל םניע תויהו ומע
 , אוה םיהלאה רסח ,םשפנ ןוצרמ המהב וז תמעל וז אצמה ןכא , ץמוא ףיסוי
 : ד"נה תא לאשיו --- . תולחנה הלא ל"א

 . עמושה לכ בל תא וילא ךושמל ?: בישה ? ץילמה תילכת והזיא (דנ
 ודכלה ררבתי ויתפומו ומצע דגנתמה ירברמ יכ חיכויש המב הז תויה בוט ךא

 תאדוהב
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 : , עשרה תא ףורגאב תוכהלו וקרצ יטפשמ לא תובבלה הטי ןכ יכ , ןועה תאדוהב
 .. ושל הנעמ םיהלאה ןמ םלואו .ומצע חכונה רבדב םא יכ ויתובד יפ לע אל
 : ה"נה תא לאשיו ,ךיתורמא יכחל וצלמנ ל"א

 .! בישה ? תונוש םהיתדו םלכ לא תואי םיבר םיוגב לשומה יכ ןכתי ךיא (הנ
 ךומכ ,וקח תא קח לעב לכל ןתי יכ ,לכל רחא חורו ארטמל קרצה ול ביצי
 .הלעת לשומה חור % רמא ..רשויו םצוע ךלכשב םיהלאה ךננח רשא ךלמה ינודא
 : םישמחו הששה תא לאשיו ., ךילע

 ם וקבד רשא ויבהוא יעגפ לע : בישה ? יח םדא ןנואתיהמ לע (ונ
 ןיא אלה סתנעשמ 'לע ובש רבכש וא תמ תושפנ לכ לע יכ = , םימי ךרואל
 םיהלאה הנמא ,הלא לע ובצעתי םמצע תלעות םירעשמה ל ,יבב טפשמ'
 : ז'נה תא לאשיו , ובל לא ןתי יחהו תמא ךרבד ל"א , עגפ לכמ ונרמשי ורבל

 ובל [ודז : בישה 7 ודובכ לע ןולקיקו םיפודגל םדאה תא איבי הז המ (זנ
 ןנחו דובכה ו ךלמ אוה םיהלאה ךא , ונליפשת ותואג ףופב יכ , ומצע לע ונעשה
 6 7% ח'נה תא לאשיו , םירורא םידז תרעג ל"א , ןוחי רשא תא ותוא

 ואריי יכ אל * הבהאמ ךב םיקבדל + : בישה ? ייחב ןימאא ימל (חנ
 אלה ,םמצע תבהאמ םהילא יח הז רשא , ךחב בר יכ ךב וחטביש וא ךממ
 \ תימרת לע המה םהידע הלאו , ךשפנב םשפנ רשקה לע תפומ ם םהל ונתי הלא
 אשי רשועה ינינק לאו , ןומהב בהוא ימ יכ , חצנל םב הרומש הרבעו םבל
 בוט ןכא . דסחה תאו תירבה תא וינודאל רמוש יתלבו בזכמ היהיש לקנ , ויניע
 תֶא םיהלאה הצר רבכשב ךב הקבדל ךושמת תובבלה לכ יכ ךלמה ינודא ךל
 : ט"נה תא לאשיו . ראמ ונמאנ ךיתודע ל"א , ךישעמ
 םיטפושה לע הברה החגשהה :בישה ? תוכלמה ונל רומשי הזהמ (םנ | =
 = , ומירעי אל ךמע יקזנ לעו לקועַמ טפשמ ואיצוי אלש ךל ןתת רשא םירטושהו
 לע וקמע ראמ םיהלאה רזעב יכ , ךלמה ינודאל איה הבר תאזה הפקשהה רבכו
 : םיששה תא לאשיו , הדומעא יתרמשמ לע ול רמא . ךיתובשחמ ךל שרדנה לכ

 רשכה וב יכ קדצה : בישה ? ונל רומשי דובבהו ןחה תוקח הז המ (ס
 לע תאצמ רשא ןחב ךלמה ינורא התא רשאב, והקיחרי ודיב ןוא לכו , םלכ םירבדה |

 - . ךיתותפשב ןח קצוה ל"א , ךאסכ ןובמ דימת טפשמו קרצ , םיהלאה יניעב הז
 : רמאל לאש םיששה לע םיפרועה ןמ .דחאה תא םגו

 ךהקי רשאכ : בישה ? חונל ישפנ לכות המחלמו ברק םויב ךיא (אס
 ינב ןכ לעשו , ךתמחלמל שרדנה לכ תא תוזירזו אב תוניבה רבכש ךבל
 ךלמל םהל הוה התא יכ םתעד לע , ךיניעב ןח אוצמל םבבל ץמחתיו וקוחתי ליחה
 איבהלו לומג םלשל המזמו חכ ךריב ךילע םיהלאה רסחמ יכו , וירבע םולש 6

 --- [דע ידע יתחונמ תאז ל"א , ךתבהאל ופכב ושפנ םישמה לכ ו הכר
 םב ףיסוהל דחאל דחא וילא םתוא שגיו רקיו דובכ ןתנ תוריאמ םינפב רחי

 ןושש
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 םטפשמב הננער ושרע לע שיא .דובכב ובכש האב שמשה יהיו הודחו ןושש

 .. רחשה תולע רע

 . יעיבשה םוי תולאש |

 ןעי זע .רתיו תאש רתי דובכב חינוהו ןכוה ןייה תיבו יעיבשה םויב יהיו

 תא אורקל םיפוחד ואצי ךלמה יסירס .ץראה תופנכמ םיבר םינמשח ןויתאיו ובר

 ,אוב תע ךלמה ליחוה זא , אוהה םויב םג ודחי וגנעתיו וצומו ןעמל ,םשב םלכ

 ; לאשיו ב"סה לא וינפ תא םשיו , ןוכנ לא םהילא ורבד

 .שיאו תיסמ תשרב דכלנ תויהמ ושפנ לע טלמה שיא לכו ךיא (בס

 וילא רבדמה הז אוה ימ הניחבה ינזאמב ונממ לקשי לוקש ;ול בישה ? ןושל

 . םיפלחתמ םיפקהו תונוש תוריקחב השעי הזו , ולוק ןתי ימ לעו ויפב הז המו <

 ךומכ ותפוש ןיעב וינפל אבה לכה תא עגרכ ןוחבל הכז שפנ שיאל תויה ךא

 . םיהלאה תאמ הכרב איה אלה ,קחשב קזב ומכ רהב ךלכש רשא ךלמה ינודא

 : ג'סה תא לאשיו . ןושלה לעבל ךמע ןורתי .ןיא ול רמא

 רצי יכ : בישה ? הנובתה קיח קבחמ ופרתי םישנאה בור הז המל (גס |

 קר םהב ןיא הנהו , לכשב אל רשא תוואת הואתי םויה לכ ועבטב םדאה בל

 הלשל הלוק ןתת ןכפהב הנובתה ךא ..ואוביש תמוע לב םיגינק תדמחו , רושו פמח

 ורמשיש תורותו םיקחב היאורק שידקתו , הלא םיתש ול רשא שיאה לכ הינפ לעמ

 הלאה םירבדב םג הנמא ; ופודרי לכה םע קדצ קדצו יוארכ םוסחמ םהיפל

 תעד ךיפמ ול רמא , ונחור ףוסאנ ץפח לכב וילא רשא םיהלאה רסח שרדי

 : ר"פה תא לאשיו .  הנובתו

 ? חכ לכב םבל םהילא ומישיש םיכלמל יואר רשא םירבדה ולא יא (רס

 ,תראפתהו בוטה םשה םהל תואי קדצה לא םתואתמ רשא ןעמל , תורותה : בישה

 , המהב ךיניעמ לכ תמש םיהלאה יכרדב ךלוה ךתויהל רשא ךלמהינודא ךומב

 : ה"סה תא לאשיו .יעושעש ךתרות ל"א ,ץראה ימי לכ תרכי אלםש ךל שעתו

 : םישה ? םעה לע םישאר םתוא םושל תואי רשא םישנאה ימ (תס

 בוטה םשה םהילא םייקל רשא , התואנה הגהנהה תוחרא ירצונו לועה יאנוש

 תש יכ הלא השוע .ךלמה ינודא התאש ומכ ,  רשויה ןמ לאמשו ןימי .וטי אל

 : "סה תא לאשיו .  הזחת התא ל"א , קדצה תרטע ךשארל םיהלאה

 םהל רשא : בישה ? וניתואבצ ירש םתתל תואי רשא םישנאה ימ (וס |

 םמד ךופשלמ םייח תושפנה ררוצל םהיניעב בטיי רתוי רשאו , קדצהו הרובגה

 לא ביטהל דימת תשעתי םיהלאה רשאכ אלה , ליח ורבג יב םש םהל אצו ןעמל

 לגעמ לכו םירשימ לא תע לכב ךורדת ויתוחרא רצונה ךלמה ינורא התא ןכ ,לכה

 : ז"סה תא לאשיו . הישותו הצע ךל ל"א , בוט

 תראפתו דובכב רשא : בישה ? םהילע אלפתהל םיוארה םישנאה ימ (ופ

 ונק דוי ה
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 | ינדא ךומכ ,םדאה לכל תברעתמו החונ םתעד הז םעו םיסכנו רשוע םהל ונק
 הנעמ םיהלאה יכ , ךמע תאזו תמצע הככש ואלפתיו וחיגשי ךיאור רשא ךלמה
 : ח"סה תא לאשיו , ךירמא בל רשוי ל"א ,ךבבל רשויב

 : בישה ? םתומי בור וילא ונפיש םיכלמל תואי רשא רבדה המ (חס
 םבל לא ומישי ןעמל ,םינוש םיכלמל רשא םימיה ירבד טרפבו םירפפה תאירק
 \ םיחלאה הלא םידומלב רשאכ , חטבל םלצב םיבשויה עשיל ושעיש בוט המ
 אלה ל"א . ץראה לכב אלפנ ךעמש תאז לע יהיו ךיניעמ ןנוכ ךתוא העורה
 | = 1 ט'פה תא לאשיו , ךתרפסב

 טקשהו יאנפה תותעב ונל השענ המו ונייח .ימיב רומשנ רדס הויא (טס
 םישעמבו ,תחנו הבוש םהילע שרדת רשא םינויעב ןנובתהל ונל שי : בישה ? שפנה
 \ םירבדה ןמ תובר םימעפ םג יכ , ונמשל דובכ ונתי םירשיו םיצרנ םתויהל רשא
 = םע רשא ךלמה ינודא התא םלוא , ךרעה ירקיו םילודגה לע ףיקשנ םילקנו םינטקה
 ךילא קיפסי ,  םראה תולועפל סחיתמב דמולמ רבכ ךנה םימיה תודלותו הנקזה
 ךתצעב ל'א תינק םיהלאה רסחב רשא רדההו דוהה יפכ םינויעב ןנובתהל התע

 : םיעבשה תא לאשיו ,  ינחנה
 : בישה ? ןייה תיב לא םידיריה ונארקב המכחל ונל יהי הז המ (ע

 טויקל תואנה תא ךריכוה ולכוי רשאו םידומלה לא םיפסכנב םהמ רחבת םא
 ילעב םתויהל הלא יכ . תפונמ הקותמ םתרבח ךל היהת , ךמע תגהנהו ךתוכלמ
 , םיהלאה יניעב ןח םיאצומה המה אלה תחבושמ הדמ לכל םינוכנו הכו שפנ
 רישיה םיהלאה רשא שיאכ הלא ומכב סלעתמ ךלמה ינודא התאש עדונ רבכו
 : א'עה תא לאשיו ,  דאמ יל תמענ ל"א , ךרד לכ ךינפל

 וא .ןומהה ןמ םהל והורחביש םאה םעה לא רתי .בטיי ךלמ הזיא (אע
 רמהנו ביבח .רתוי  והארנש ימב רוחבל אוה בוטה : בישה ? הכולמה ערזמ
 רשא ןומהה ישנאב כ . הכולמה ערז לא רתוי יותרו יואר הוו ,  עבטה לא
 הרתי םג , ךרפב .םב םידורו םהייוג לע לועה ידיבכמ וניאר תולעמה לא ומרוה
 םעיגהבו ,םירחא םיונעו תולדה תורורמ תולכשא ועלו ומעט רבכ רשאב :ושע
 םלועמ .רשא השק םינודא לכמ שארו הנעל םמע ינבל ויה טיברשה שאר לא
 - הדלותהו רהוטה לא המצעמ הטונה שפנה .יתרמא רשאכ ךא ,  המהב ולשמ
 הכולמלו  הנלכ לע הלעת אלה ,וטלמתי'תומיענ ידודיכ הנממ רשא הבידנה
 םג יכ ,ךרשע .דובכו ךתוכלמ דוהב  דבל .אל רשא ךלמה ינודא ךומכ | , חילצת
 םלכ שפנו םדאה ינב תניחב לצא תילענ םיהלאה ךננח רשא רשויו הונעב
 "/ : ב'עה תא לאשיו .ךלמ ןבל ךתוקרצ ל"א , ךירחא הקבד

 , 70 < םישה ? םתגהנהב םיכלמה לא שרדנ רתויה רברה והויא (בע
 - .תמאל םהילא שגנה םירבד לעב ימו , הולשב דימת ויהי םהילגרב רשא םעהש
 יבהואו ער יאנושמ .ךלטה תויהב רסחי אל הלאמ תתא הנהו ,עגרכ וטפשמ ואיצוי

 בוט |



 / ' | םינקז תרחה-
 ךלמה .ינודא התאש חמ יפב ,עגפ לבמ םרמשל ויניעב  ומע רקיי רשאו בוט =

 םיהלאה היה יכ , תראפת םש ךל תינק רושימ טבשבו ןוא ילעופ תאנש םלועמ
 . ךלמ ךולמי קדצל . , ןה ול רמא , הב ןיא םומו הפי הלב ךל הרהוטמ שפנו ךמע

 ךלמה = , הלהתלו הדותל עמשנ המרב לוקו הזח רופסה פת רשאכ יחיו
 בירקהל הוצ , הבוטל ויתולאשמ ול ואלַמי ןכ יכ בבל תחמשו הבחא ףוצר ולכ
 ןיי תכרב אלמ םירידא לפס םש ויה רשא םימכחה תדע לכ לאו ומע .םהילא
 לכל בוט .בר יננחו םכילגרל םיהלאה ינכרב אנ הנה רמא םינקזה לאו . חקרה
 רמא ןכבו . טבש ךמותב ילא שרדנה לכ לע םכמ יתדמל רשא עדמהו המכחה
 רשא וירבעמ רענה םגו , ךלמה יזנגמ םירבכ השלש םהמ שיא שיא לא זא ןתנהל
 , המהה םימכחה תדע לכו םירשה לכ יניעב דאמ רבדה בטייו . וילא םתוא :בירקי
 לע החמשו ןושש ךלמל היה יכ | , אוהה םויה לכ הלדגו הכשמנ התשמה תודחו
 | + הלאה םימכחה םע ותוא תואצומה לכ

 תינעמל יתכראה הזה ערואמה רופסב יכ יל ריקי חאה יתשגרה רבכו
 עדת רשאכ םשאל ילא והסחית אל ליכשמכ התא ספא . גהל תעיגיב יבתבמ
 יגרכ ויה הככש ,  יניעב האלפנ תמאב התיה הלאה םישנאה תמכח יכ
 דעומ ךרוא ןהילע תחקל תואי רשא תוקומע תולאש לע תוחוכנ םיבישמ
 לכב לאושה תוצירח לע ןה יתממותשה ידבל ינא אל הנהְו . רשויב םטפשל
 םימכהה לש םלבש םצוע לע ןה | , ןרמחו ןהיאשונ תוקד לכ םע הנהמ תחא
 םימלש :םג יכ ,  ובישהש תאלפנה הפיכתב תורקי תובושת ןלכ לע םיבישמה

 והער לא שא ואר המה אלה המש ואצמנ .רשא םיפוסולפה טרפבו םיבר ןכו |
 הלא ירבד לע רמעו אבה לכש אוה בורק יכ דאמ תעדוי ישפנ םג , והמתי
 בישי  תאז ךא * עתעתמכ ויניעב יתייהו .תמאב היהש הממ םיקוחר םבשחי
 ירבד בותכל ידי תא יתחלש התע םא המילכל ידובכ ןתא ךיא יכ ובל לא
 אלה , הנעי ינפב םאתפ ישחכו ןומה בורו תולהקמב היהנש המב בזכו ןוא
 הלאכ םירקי םירופפב רצקל ןכ םג ונל איה הפרח רשאב ןויזב יאדכ הז
 רפס לע יתילעה אלו יתכלה ימותב ינא הנמאה . הצרא רורצ םהמ .ליפהלו
 סלעי אל יחא ךממ דוע : עורגל אלו ףיסוהל אל תמא ירבד רשוי םא .יכ
 המ לכ תא ואר יניעו הזה ערואמה רמעמב יתאצמנ ימצעב ינא םנשב יכ
 רשא םימכתה יפמ לכה בותכל בוט יכ יבל שחר הנה , ונממ יתרפסש
 לכ תא רפס לע תולעהלו בטיה שורדלו .רוקחל , והורבעי אלו םהל קח
 תזוחאל השעי .רשא התשמ הזיאב םג ו ינינעב השענהו רבוחמה
 הנופ אוה רשא םימיב ותוא : תורוקה לכש אוה וגחנמ יכ ךתעד לע :, והערמ
 וב , היהיש השעמ לכ . וא רופס הויאב םא , וימעל תופחיתמה תולגנה לא
 םויב יכ ןעי ,  דאמ ללוהמ רדס תמאב הזו * רפסב ןורכז לכה בתכי :םויב
 יפכ וינפל םיארקנ לומתא ירבד לכ שדח רבחב .ךלמה לחי .םרט .תרחמה

 המ |



 | םינקז תרדה 0
  םירפסה ןמ לכה יתקתעה , רבדב אטחא אל ןעמל .יתרמאש המ יפכ ינאו = = .חנוקתב שיחי רהמי המואמב ותאמ האצי הגגש יכ ותוארב היהו , ועראש המ

 רע יתעדמ , יחא ךילא םויכ ויתחלשו הנומאב םהישעמ לכ רשא המהה |
 1 | . ךרעה רקיו ליעומ דומל לכב הרקיה ךשפנ הקשח המכ

 : ' ' . םכסומ ןורתפ וררב ךיאו לדבנ יאב םינקזה רדובתה
 | םכתה ,הנה רע  ונופפש המ תושעה ירחא םימי תשלשל יחיו

 ךרד האירדנסכלאמ קוחר יא לא םכילויו המהה םינקוה תא ותא הקל ואירטימיר
 םנכשמ ןתנ וילא איבמה רשגה תא ורבע ירחאו * לימ תוינימש עבש םיה תפש
 לדבנ םיה לע ףיקשמה ררהנו הפי ןועמב דחי םלכ םשו , תינופצה האפב וב
 םתיחמל שרדגה לכמ רבד רוסחמ ילב ודומעיו וצבקנ הלומה לוקו ןומה לוק תשגרמ
 הנומאב הרותה תא קיתעהלו םנצח תא רענל םתאמ שקב םשו ,םהיכרצ רתיו
 םהמ שיא לכ יכ , הזה רדסה תא ורמשו ליח ורזאתה המה הנהו . לכש םושו
 - הסונהו ודחי תוקתעהה לכ םינווכמ ויה ןכ רחאו הנממ קלח לכ קיתעמ היה ודבל
 הזלה שיאה רי לע רפס לא אבוי ורבל אוה לכה לא לבוקמו תואנ רתויה
 , תיעושתה העשה דע תאזה הכאלמה לע םידקוש ויח םויב םוי ידמ ןכו , ואירטימיד
 לצאי אל ולאשי רשא לכו הנרע םפוג לא תת ןעמל םויה חורל םיאצוי ויה זא יכ
 םהילא איצממ היה ואיטורוד דוע , המש ואצמנש תונכהה לכ תלוז יכ . םהמ
 רקבב םימיכשמ ויה םויו םוי לכב םג . ךלמה תסנרפל ןיכמ היהש הממ רימת
 םהידי תציחר ירחאו , התיבה ובשו וכרבלו ומולשב לואשל ךלמה לכיה לא םיאבו
 - םידימתמו .םיהלאה לא םיללפתמ ויה , (אוה .םידוהיל קח :ןכ יכ) .םיה ימב
 השעמה המ ולאשנ רשאכו . קלה רחא קלח יוארכ ןורתפהו האירקה לע
 דעלו תואל הז יכ םתבושת התוה ? הלפתה ינפל. םידיה וצחריש םהל הזה
 ויהי .הז ןפואבו , הנפחוית םידיל ןלכ תולועפה ןה יכ  ןועמ םייקנ םתויה לע
 םוי םוי ויה יתרמאש ומכו , קדצה לא רבד לכ תילכת םיאיבמ השודקו תוריפחב
 , בוט לכ אלו ריואה ךז םהינפל ץראה ןדע ןגכ היה רשא אוהה םוקמב םיצבקתמ
 םתכאלמ תושעל םינופ ווה םע תימהו ןואש לכמ .םיקוחרו םתערב םיבשוימ ובו
 , םרפסמכ םוי םיעבשו םינשב ןורתפה תא ומילשהש רבד לפנ הנהו , היתוקח ככ
 - | , ץפחו הנוכב םתאמ הז השענ ולאכ

 . םידוהיה תדע לכ תאמ ןורתפה םויק

 ההוא ארק ואירטימיד , הנוכמ לע הקתעהה תא םישנאה ולכ רשאכ יהיו
 םיקיתעמה םינקזה יניעלו אוהה םוקמב וצבקנ רשא םידוהיה תרע להק לכ ינזאב
 וכרביו וללה תובר תוחבשב םהה םידוהיה ןומה לכו .המש ואצמנ כ'ג םהש
 רמועה ואירטימיד לא דובכו רקי ונתנ םג , ושע רשא הבוטה .לכ לע םתוא
 רקיי .יכ .- לא םג אוהה ןורהפה חסונ תתל הצרתיש וינפ תא ולחיו םהילע

 םלצא ,'"



 אל םינקז תרדה
 ישארו םינהכה ,  רומאכ הלאה הרותה ירובח אורקל ומת רשאכו . דאמ םלצא
 תויהל יכ ורמא , םש ויה רשא תולהקה יאישנו םירעה ירשו םיקיתעמה םינקוה
 התיוהכ םלועל םייקתתש אוה ןוכנ אלה רשויו הנומאב הלכ תישענ הקתעהה תאז
 יואר הכו רבדה בוט ורמא תחא הפש םש םיאצמנה לכ ןכו , המואמ תונתשה ילב
 זיעי לבל םידוהיה גהנמכ הלאה רמוחב ורזגיש םתוא הוצ ואירטימיד זא , תושעל
 אל םהו  המואמ = פילחהלו תונשל וא עורגל וא ףיסוהל די הב חולשל וינפ שיא
 : דוע איהש ומכ המימת תאזה הקתעהה דומעת 9 ומות לע הז תושעמ וענמנ
 . ץראה ימי לב

 רשאב דאמ - חמש :, ךלמה לא 1 םירברה לכ עמשהב יהיו
 לכ וינפל וארקנ רשאכו . חצנל תאז ותלועפ דומעת הז ןפואב יכ טפשמל בשח
 ואירטימיד לא האתשמכ רמאיו התוא ןתונה תמכח לע אלפתה דאמ הרותה ירבד

 םימיה ירבד יבתוכמ דחא םג םש אל םלועמ יכ ןבתי ךיא
 , 4 ינפוכ סיווגס מכ (*
 ובחה תא וירפסב ריכוהל ובל לא םירישה ילעב וא (* ₪ .םוטוס יכנדו ו

 ינודא לבא רמאיו ואירטימיד ןעיו 2 הזה ארונהו דבכנה = ? סלותס תפ וככז
 וזעונ רשא םיריהיהש עדא רבכ יכ דועו , תיהלאו השודק תאזה הרותה ! ךלמה
 ופמופ"ואיט יכ יתעמש ןעי ,הנממ ושירחיו םהילע םיהלאה תתח התיה הב רבדל
 ילהב לפנ , תאזה הרותה ןמ המ םירבד רבחש םימי ירבדב ברעל ותוצרב םכחה
 םיהבזב ותיש ךפש הז וילח יפקהב םלוא . םימי שדח לכשה בוברעו ןועגשה
 יב הלילה םולחב הרעה וילא אובתו , תאזכ ול.התיה ימלשב תעדל םיהלאה ינפל
 םתוא םסרפלו םיישונאה וירבדב םייהלאה םירבדה סינכהל שקב ןעי הלח ואטחב
 . ול אפרו בש ןכ יכ םירמואו ותכאלממ תבש זא , ןומהל

 ואירטימיד תאמ לבק הלאה םירברה תא ךלמה עומשכ ונרמאש המ יפכו
 םירפסה ויהיש וציו , שדק תרדהב ותמועל הוחתשיו ושע רשא הרותה ןורתפ תא
 םיקיתעמה ינפ תאו , תראפתו השודק םהב וגהנישו , לכל םיארונו םיחנשומ םהה
 יכ , שלשו הנש וילא אובל וצרתי , ,תידוהיה םצרא לא םויכ םבוש ירחא יִכ הלח
 תארי וינפ וליבקי דוע םא הנמא , התיבה םריזחיש אוה תואנה ןמ התע ןה
 תורושתב םהינפ רדהי םג , המהכ םיראופמ םידידיל יוארכ ליגו תוחמשב םתוא
 רשא הז םכרדל ךרטצמה לכ תא רדהו רובכב ןיכהל הוצ זאו ..ץפח םהל םב היהי
 תופילח שלש (* תורקי תונתמ ןתנ םלכ לאו ,.הילע וכלי א סיכפופ) < פוטולול | (*

 : דרשה ידגב לכו , רכב ולקשמ עיבגו דחא לכל תולמש | רזעלסנו
 רשע ןהכה רועלא לא חלש הז םכלהמב ןכו . רדה רודהב םכרעכ רשאל םיתואנה
 םישלש וכרע עיבגו , ןתוא רדהל שרדנה לכ םע ףסכ ןהילגר רשא הבסה תוטמ
 תיהולצו ץוב ינידס םישלשו יבצ תרטעו ןמגרא ךירכתו יש תגפילח רשעו רבב
 אנ לבל וינפ תא לחיו וילא בתכ הלאמ רבלו , שדקה יכסנל םיעיבגו םיקרזמו
 הנה יב ,וילא בושל ובל ונברי הלאה םישנאה ןמ רחא המ תעב, םא .בכעי

 תרבח = ףלא דוי



 םינקז תרדה 3
 היהיש המב ויסכנ זבזבל ויניעב בטיי רתויו , דימת ול רקית הטהכ רשא לכ תרבח
 , ךרעב םתומכל ועיגי אל םירבדב םתוא איצוהלמ , הלאה םיבושחת לא ןוצרל

 ערואמה לכ רופס ךינפל ךורעל ירדנ יתמלש יכ תואורה ךיניע יתא ןבבו
 לש םהירבד ןויגהב סלעתתש הממ רתי וילע גנעתת יכ יתחטבו , רשויו הנומאב
 איצומ התא םהבו םירקיה םידומלה לא ףסכנ ךיתערי רשאב , רקש ילפוט
 ואיבהמ לדחא אל , דמחג רחא רבד לכ גישהל ןוכת ירי םא דוע ןכ , ךנמז בור
 לע דקוש לכל תואנה לומגה ותאירקב רפחת אל רשא ןעמל , ךתיב לא הכרב
 , ךומכ הנובתה

 ם ת
 חכ פעיל ןתונה ךורב -

- 



 םיניע רואמ
 ישילש קלח

 הניב 5
 םירמאמ העברא ובו

 ת''גו דחיו ת"בו תלדב דתיו ת'בו דתיו תועונת 'ב דתיו תועונת 'ב ןמ ריש =

 . רגוסב תועונת 'גו דתיו 9% 4

 הדסה ול רָשַא ! סלע ןודש אַ
 .יתיוק ישעמ רֶזָעְּב דיִמָּת <

 "בלו זוע יל ןַתָו הֶז רּובְחְּב לֶאוה

 :יִתיִא רָשָאּכ ןיִבְמו טקש <
 השפות לכ יִנָפ ריי ֶוְבּו

 יִתיִנָש םָאָו . בל רָשוויְּב הָרּות
 תּוכָז םֶהְל יהְי םַג יִנָעְּב רקיי

 .יִתיִמּד רָשָא אש לע ובּתְכִי יִּכ

 ,יִתיִבַ אלה קי קיזַה אל לועוה |
 ןחְל םֶהַמ תאמו שורד יִנָא םלּוא

 < = יִתיִּבְר רָשָא הז .יִלמַע לֶא ִכ
 ויהי םינותמ םּג . בוט בלב ונפל

 .יִתיִנָּב רָשַא סּורֶה ובשחי םִא

 | ַּחָי יִמַעְַל ןויע בּוטּב ןש
 .יִתיִנע תונָאות לָכ יִלָע וב יִּ

 םיִבְגויַה בוטּב ביִאְבִמ ץוקו ץוק לָּב
 , יִתיִלְכ אלה הֶו ינְדַע ןנמ

 = ןְַו בל יִמְבַחְל וב הָנבַת יִרְמִא



 הניב ירמא 4
 .יִתיִצָר דַבְל בל יִמְבַחְל ותאצ

 .יִתיִמש םָאְו שורד 5 רושיִמ
 ונּפ םונל יִבָהְוא םיִבָכּושְו םיזוה

 .יתינפ םֶבּדגְנִמ ינא ןכ יִּ
 ורבת ילּואְו , רועי םֶכְּבְל רע

 .יִתיִלְג תַמִא לב םִא בוטל יתוא
 רוצָי לָּכ רוצ ּףִתרוע יִָּב יִּכ א

 .יִתיִשע .ללָהַמ רָגוחְל ענמנ
 "רומאו אָנ הַצְר רָסָח בַרְּכ !אָנא

 ..(יָתיִכ למ לע אל םָאְע ילא
 - וירָמַא וב חמש םּ םלָשהְ לָחַתַה

 -.יִתיִּוצ ףל בוט תוכְרבוווע יִּ
 הקמ קָּבַחְי רוע בָיַואְו רצ לָּכ

 ..יִתיִרַמ ב אָושל אלַה הָדי

 .יִתיִסָח - יב 8 .
 בו | %

% 

 רימָל לָאְשתֶו ץוח ּךְתאַצְּב !ירפס
 ? ָךֶתֶפִנַמ איה יִמ לֶאְנ ל הָתַא |

 בשָחנ וישב ןוה ןיִא שָרָל רמאת
 יֶּתיִב אלמ הָּבְרָי ולו .ּולצֶא

 ומש אוה היְרזִמ םיִמודָאָה ןמ

 . רע יחי יִֶא הָיְל ריִתעמ
 תַמָא יִשָנַא לָכְל יִנִחְלֶש הָחְנִמ

 . יד ףוסא תלול , וצי



 גל | הניב ירמא
" % % 

. % 

 . רגוסב ןכו תלדב תועונת 'דו תועונת 'דמ טושפ ריש

 הָכז שָפָנ | יִּתְעַטְנ ןה
 .הָנָנ תּומְרְכ | עֶדִמ יִעָסְנ
 =  םֶאְדְק בּטַּכ | יִחקו יאוב

 .הָנשוש וא | יִרָפהָא

 רָמָחָנ רֶבָּב | ףָנישהְבּו
 . הָנְר יִחְצִּפ = םיקלאל קר

 -הָמְכָח תונקל | ןמונאוה יִּכ

 +הָניִב יִרָמִא = ןכָמלְו .וע

 - הניב ירמא
 ןושאר .רמאמ י

 יקלפכ ךילו . דל בטוק לע ככוסס ןמ סינוק סיכטק לע ככוסס דומגס סנתס סמ

 . וכילע :ןכיסל5 = סעוכ .יסיו = , ףלססמס דומלס ינסנסב זומ69  וטכסב  רפסס סז

 הזה  רובחה = תמדקהב | יתדעי הנה םימודאה ןמ הידע רמא א קרפ
 םיוארה םידומל תצק וללכי םיקרפ ונממ ישילשה קלחב | בותכל

 האריו .המלשא םיהלאה תרזעב יתרדנ רשא תא ןכבו ,עדוהל ילצא

 םיבטק לע םהיתומולא הניבוסת יכ , םנימ םירמוש יתלב םישורד ויהיש ארוקה

 תרדה קלח לא המ ןפואב םיסחיתמ םתצק , תוצוצנ המכל םיקלחתמו םינוש

 וחערמ שיא םתוניב םה םגו , ומע םהל ןיא רבד םתצקו , םדוקה םינקז

 = ארתבד ק'פ ל"ז ורמאש םעטה ןמ דחי םלכ תא יתפרצ םינפה :לכלו ,  ודרפו

 רטוזד .ידייאד (ןתרמשמ ןתשודק םגשב) רשעה ירת לש תואובנ תצק לע

 ,הז יארכ הז יאר אלו ןמעטב םיפלחתמה הלא ונירבד אופא ויהו , סכרימ

 חרפה תא םעפ לכב ול רתבי הילא דרויה לכ רשא םינוש םיעיטנ תנג ןוימדל =

 יבל .לא יתובישה יכ יהיו = . הנממ ץופחי ויניע תואתו ולכא יפל רשא ירפה וא

 / תוננובתהל תמאב םיוארה הברה םימכח ירבד ללוכ םהמ קרפ לכ תויה

 ול ןוכנ .םשב תמדוקה הקתעהה ןמ לדבג רובח אוה רשא קלחה הז יתארק

 ןמ | |



 :תניב ירמא 60
 םדא לכמ רמולה ורמא ןכ םאו ; רומאכ ברה ול תושע םיחבשמ םהש ירה ,רימג אמלע הילוכמ אייח רב ףסוי געל ךרד רמא ןילוחד ק"פ אריז 'ר ןכו ,םריב םתרות המייקתנ אל הבר דחמ ירימג אלד לילג ינב ורמא .ןירבעמ רציכ קרפב יכ . ןורנב  ל'ז םהל םיאצמנה םירמאמה רתי שופחב ךתוי .הּוה ישוקה םלואו = | .ותלכשה ירמלמ לכמ רמאנש םרא לכמ רמולה םכח והויא רמוא אמוז ןב יעיברה קרפבו ,בר ךל השע םירמוא הבהאב םימעפ תובאד ק'פ ירהש ,דחי ואשי רבב דב ולאכ הושב םהינש תא םיחבשמ ל'זח אצמנש המ השק הארתי חר-הב ,ורבחמ חבושמ ולאמ דחאה רצה תויהבו , עובק בר םהל תושעל וא םרא ינב המכמ .דומלל םאה דומלה ישקבמל בוט הזיא: : איהש תרחא הניחבל המואת ונל תוחא וז הגיחב הנמאה יכ רמואו .הנה החאו הנה תחא הרויה ףלחתמהו , ונימ תא רמושו המדתמה ונייה , םידומלה .ינימ ינשמ .רחא רחאל אצמנה תבשב .רבד .רבדל הוה ןושארה קרפב בוט יכ יתיאר ,ץרפנ ןוזח ונממ ןיא רשא שדחכ ונמע ינב תצק לצא ותויהל ןכא = . תעדה ילעבמ םיבר יניעב בוט לכשו ןח אשונכ תומואה ימכח לצא הברה ונממ אצמנ , תונוש תוילבת לע רומאכ פקשנה דומלה ןמ :ןפואה הז הנהו , הניב ירמא , הזה םעטה ןמ
 םע דומלה לא וררזהל ונתוא ךירדיש רמאת ולאכ ,רחא תועמשמ לע אוה
 'ר ירבד ןכ .יכ ,ךפהב היהיש יממ הרות ויפמ תחקל יואר רתוילו םכחל ונלצא רויוצי ועבט הז יכ וב עדנ ךשא שיאהו ,םוקמ לכמ דומלה אובי והנקנו וילא םפרתנ לבא , ןואגו האגב רוחא גוסנ אל ךרעה לפשמ םג המכח רבד הזיא דומלל ירקמ תורשפא ונריכהב יכ , רועל דאמ וב ונל 'יהת . םנמא .רשא הונעה תדמ
 תובאד ילימב תיארנה הריתסה בשינ וא ,הלעבו השא שיא חקי יכ ביתכד יל הרבסא (ודימלת היהש) אניהא רב רמא האיבל ורסמנ אלש ןישודקד איההב אבר םג ,םלכמ רתוי ידימלתמו 'וכו יתוברמ יתרמל הברה רמול ןילוגה קרפו תונעתד אמק קרפ אנינח 'ר שוב אלו . תאשנתהש ינפמ הרות ירבדב תלבנ הז המל ג'פ  תומביו םש יסיס רב יולד ארבועכ אסיג ךריאל ןה * ,אשנתהל ךפוס הָרּות ירבד לע ךמצע תלבנ םא שרוד ותויה רצמ ןה ,אשנתהב תלבנ םא .בותכה לע 'א הבר תישארבו א"י קרפ ןתנ 'רד תובאו האורהב אביקע
 : ןוימדל .ונממ םיענו ברע  אוה אלה והומכ ליעומ ונניא םאש | ,רכזנה .םייקה לע ןורתי ןכ ומכ ול שי הנתשמה .הז ךא , תתא הכאלמ לעב אלא ינחצנ אל - םלועמ םילשומה ורמאי ןכ לעו ,םימעט המכל ןמכ הנתשמה דומלה השעיש הממ ,דחא .תילכת לא ונתוא עינהל ותלעות הברי קפס ילב תדחוימ הנוכל ףיקשמו םייקה דומלה תמאב יכ רמול לכונ , תמדוקה הניחבל ונבושב אופא הלאה םיכרדה לעו .תרכהב םדא ינב הברהמ םינקנ הברה תועד ארבסל לבא ,הבר .רחמ ארמגלד ונייה  םילילאה תכסמד ק"פ ראובמה ןפואה לע
 ל"ז םרמא תונוכמ תחא וזש רשפאו , גנוע ופיסוי םהיניס לדבהב רשא תונוזמה

 ק" ַּפ



 רל הניב .ירמא
 אבר רמאו תוליבח ותרות םדא השעי אל  ןירבעמ רציכ קרפו םילילאד ק'פ
 תובר תועירי ירחא ףודרל םצלאי תוברעה יכ ,הל ירבעו אתלימ יאהל ןנבר יעדי
 אכמוטסאל םנוימדש ףוסולפה ה"קיניפ רבד הכ אלה , דחי סרמשל ולכוי אל
 ,עבטב וקברי אלו בטיה םלכעל א אל רשא םיפלחתמ תונוזמ .תאלמתמה
 'א רפס אניס 'ןו ,םידחה םיאלחה ןמ ןושארל ושורפב ונילאג םיאפורל אצמנכ
 תוברעה ןמ .דבל ,ונרכזש הנתשמה דומלה הז םינפה לכל הנמאה , 'ג ןפוא
 םילילאד .ק"פ ל"ז .ורכז רשא אלפנה רחאה תלעותב ללהתי , רומאכ וב ףסונה
 אבוי רשא ,שדח .דומל לכ לע םג הלילפו ארבס הנקנ ודי לעש אוהו = ,רֶבזנה
 אובנ אלש םע , אמלעב אתלימ ייולגו תורעהה :ונל תוברב הנה יכ . ונינפל
 רבד לכב הניחבו ןונש ףיסונו וניניע הנחקפת םהב אלה ,תונוש תוילכת לא
 המב קרפו האורה קרפ ל"ז ונוכ הול םג ילואו , לכש תפקשה וב ךרטצתש
 , תתכל הגהיו רבסיל רדהו רמאק יאמ עדי אלד ג'עא שניא סורגל םרמאל השא
 דומלה ךרד יכ ירה | , תלעות וב הווקי המכחה תשקבב קיוחנש ןפוא לכ יכ
 ןורתי וב רסחי אל הלא וניקרפב ךורדנ רוצה רזעב רשא ונימ רמוש יתלב הזה
 םג ועבטב אוה ונעצהש המ יפכו ,ארבסל םיליח רבגנ וחכמ רשא ןעי , הצרנ
 יב . תומואב םיצילמה ישארל םג ונשרדת יכ הז וחבש תאצמו . שפנל קותמ ןכ
 םינושה םירופסה תאירק ראת ויתורגאמ ישימחבו ותצילממ ישילשב ואילוט הנה
 תוילע םיללוכ םהש םימיה ירבד ןכ לע יב רמאו ,םינזא תועמשהל הברע
 רפס אוה םג ונאיליטניוקו , והייתעמש וכשממו וגנעי בורל תוינתשהו תודיריו
 בתכ בי"פ א"י רפסבו , תונתשהב גנעתהל תואצמנה עבט יכ רמא 'א קרפ 'ט
 ותלוגס תאז הנהו .שפנה קזחיו תואלה ןמ ונתוא רומשי הנתשמה דומלה יכ
 רמאמכו ,םתורמשמב םיפלחתמה תוחכה בר םדאה רשאב ול איה יתעדל

 , ועבטל תואנה לע גנעתי םהמ דחא לכ דיסחה ןינעב 'ג קלח שאר ירזוכה |
 תפסותב וגנעתי םיברהו = ,האלי אל רחאה הכה הנתשמה דומלמו

 ותונמוא ותרותש ימ לכ ןללגב רשא םימעטה ןמ .דחא הז קפס ילב ןכש ,ץמוא |
 הנשמב ארקמב לולב ררוב הז קרפב ןנירמאדכ ותויהל ילבבה רומלב חמשי
 םכחה רמאש ומכ םג , תוינויגהו תוידומלו תויעבט הניבוסת ויבטק לעו , דומלתו
 גנועו ןוזמ יכ ןפואב , חוצנה תמכחמ הלעמל אוהש המ וב אצמנ 'ג רמאמ ירזוכ
 ביתי לארשי ץראל קילס רכ םילעופה קרפ אריז 'ר םאו . היב אלכל שי בר
 וב וגהנש ברה לופלפה לע אלא ריפקמ היה אל , הינימ חכתשלד אתינעת ןיעברא
 ה'ת דומלכ אלד , םילבוח וארקנ ררוב הז קרפב ותמחמ יכ רע , לבבבש ח'ת
 תמעל הוב םג יכ 0 אצי אופא ללכבו . םעונ וארקנ םבושיו םחונל רשא י"א לש
 , שפנה לא דמחנו בוט רבד אצמנ , היהיש ףלחתמ וא ונימ רמוש םידומלה ןמ הז
 לא תתל םיבוט םהינש .אלה תוילבתה דחאב רחאה לע רבוג דחאה תויה סעו
 תכרב ירחא חינהל יבבלב שהלאה עגנ רשאב יהיו . תלעותו תוברע ארוקה

 .י א |
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 םינב יכושחמ הנש םישש ןבכ יתויהל ןכש לכו , םיליעומ םירבד תצק לולכי רפס
 יתאצמ אל הנהו , ותלחנ לע תמה םש תא ומיקי םיבוטה םישעמה םע רשא םירכז
 ; עבושל םחלו רב גנפו תינמ יטח לש רחא ןימב ריבשיו הרוי רשא הורמ יטצע
 , םירמע אל םא םיתבצ תוינטקה ילובשב הטקל רשא תא ישפנ טובחת יתרמא
 ארוקה ץומי ילוא , שבד טעמו ירצ טעמ ילק טעמ ינומכ רשא תלוזה לא טובצאו
 ל'ז םהירבדכ רשא ,ןב יל הז םג יכיעשי יהלאל הליחוא ,גנוע תצק םהילע גנעתהו
 < לחאב רוגל ינכזי 'ב קרפ  םילקשדו ארוק היה קרפ תוכרבד ימלשוריו השאה קרפ
 ..רבקב בבודי ילוספ לכ קרפ תורוכבו קלח קרפ ל"ז םרמאמכ יתפשו,םָימלוע םורמ
 הוכזה , ןה ולא קרפ ןילקשדו האפ ףוס ימלשוריד יבב ןבכ היהא טעמלאםר ןיב וא
 תמגמ רשאב לכה'לע , עיקפה תא ריבשהל שדקה תרמשמ ירמושמ ותויהב בומל
 תוגגש הז ירובחב ינמלמ הנאצתש רשפאו , קרצהו תמאה לא קר .הנניא יבל
 יכ בל רהט בהוא ליכשמ לכל עידומ יננה ,.ארזל ארוקל םג יל םג הנייהת רשא
 םירה ןעמל םיחוכנ םימעטב יאטח תא טרפלו ילע גישהל השעי יניעב דאמ בוטה
 יתוא ןדלמ הז םע לדחי אל , אוה הבירנ שפנ לעב םאו ;ונמע ךרדמ לושכמ
 * וניהלא םעמ המלש ותרכשמ יהתו , ונלכל תואי רשאכ תוכזל

 . ונמעמ אל רשא םירפוס תודע םירבד תצקב ונאיבה חרכה

 שקבל םירבד תצקב חרכהה ינאיבי ינפל רשא הכאלמה לגרל יכ ןעיו ב קרפ
 לכ ורמאיש ּהמב ו'ח אל , תומואה ימכחמ םיבר רזעב ונבלתיו וררבתיש

 רשא םינדודו םיִתָכ המה לארשי ינבמ אל יכ קר ונתרות דגנ לק רובדו תונימ ץמש
 םת שיא .הזיא .בל לע ילוא הלעי הז ללגבו , ונל להקב םאיבהל ונכרדמ ןיא
 האירקה ורסא ל'ז םהש ּהממ | , ידגנ ויצח תורילו ויממזב ינפררל םילהא יבשוימ
 רוסא םב רבדל סא רמאל ו"ק אשיו קלח קרפ שיר אתיאדכ םינוצחה םירפסב
 עיצאש תואנו בוט יכ יתיאר ; המואמ לכב םהילע ךומסל יאדכ םבישחהל ןכש לכ
 הזו ,המש ול שררי רשא םוקמה לכב ןורכזל ארוק לבל היהו , ולה יתולצנתה
 ןה ., הזה :רפסב היאר וזיאל יתאמ םיאבומה םימכחה ירבדב בטיה ןנובתמל יכ
 היונשה הנשמה לצא םינוצח קפס ילב םניא ןמצע דצמ םהה םירברהש הארי םדק
 תודגנתה םהב אצמת אל ונרמאש ומכ אלה יכ , הילעש אתפסותה שורפל םש
 רהא רהרהל בל לע הלעי םגשב םפאו . הלילח ונתרות תועדמ תערל הריתס וא
 . קרפה ךשמב הז .לע ונירבר עמשת דוע הנה ,ונממ קלח םהש רפסה ללפ
 רוסא אריס ןב רפסב ףא ףסוי בר םש רמאר אהמ גישהל דוע המודי הנמאה
 המ לכ םע רשא , אריס ןבכ ימנ ונייה םינוצחה םירפסב ארוק י"שרפו , ירקיטל
 שי םירפס רבחמ שיא היה אריס ןב ל'זו קלח תנשמ שורפב םב"מרה וילע בתבש
 םיימורלו םינויל הנוכמה קר ונניאש קפס ןיא ,ףוצרפה תרכה ינינעמ םילותה םהב
 , 'גרפס ו"טפ םירבעל ןופיסויה תאמ רכזומה ךריס ןב עושי רובח וקיטסאיסילקיא

 הלעיו



 " הל הניב ירמא
 אוהה אריס ןבל הלא. וניקרפב םיבוקנה ןמ תצק שיקהל גישמה:בל לע הלעיו
 אלה ומצע ףסוי בר .יכ ובל לא בישי תאז םלוא ; המהה םירבדה ורמאנ וילעש
 םש ואיבה ןכבו =, והל ןנישרד היב והנתיאד אתילעמ ילימ הז לכ םעד םש רמא
 תב, א"יפ .רָכזנה ורפסב אוהש ךתיב לא איבת לכה אל ומכ וירמאממ הברה
 םהמ ורופ יתכוד .המכב םג , הלאכ םירחאו ב"מפ אוהש אוש תנומטמ היבאל
 , ג'פ ול אוהש 'וכו שורדת לא ךממ אלפומב 'ח ר'בו ב'פ .הגיגחב ןוגכ םיבר
 6 הנתמ הבוט השא , ו"פ אוהש 'וכו ךמולש ישרוד ויה םיבר ו'פ תומביו
 ימ 'פו תוריפ רכומה קרפ ארתבו , ינייד קרפ תובותבב ןכ ומכ םהמ ואיבהו , ו"פ
 ..ולכאש :'ף/תוכרבד ילבבו ימלשוריבו ,יאמש תיב 'פ ריזנד ימלשורובו \ תמש
 תא ותקהב לזו םתכ הרוי לא רצב .רדה 'פ ןיבורעד .איההב ל'ז י"שר- יכ דע
 איהה לע לבוחה  'פ תופסותה לעב ןכו אריס ןב רפסב אוה אמשו הז ארקמ
 , אוה אריס ןב רפסב אמש בתכ ול המודל םדא  ןבו :ןוכשי ונימל .ףוע לבה
 םש אוה ןכש יזח ריפש היב תיאד אריתי חורו הילזמ יב קידצ המשי תמאבו
 רפסב םניאו אריס ןבל .ל"'ז םהמ םיסחוימה םירמאמה תצקו = ג'י קרפ
 ןב רפסב ואצמנש רשפא ,המורכו ןקדבע ןקדלזד אוההכ רכזנה וקיטסאיסילקיאה
 ןידמל ונאצמנש ןפואב , דחי .םלצא ויה רשא ךומסב רוכזנש הנעל ןב וא הלגת
 /" איצוהל ונל רשפאש לכ ,יאבה ירבד םיאלמה םינוצחה םירפסה ןמ ףא יכ
 .אידהב םג , ונמיה שורפל םירג אמש ואל , ילבש דומל וא הבוט הדמ וויאל רקי

 םינוצחה םירפסה תאירק רופיאב םתנוכש ראבתה תלהק שרדמב ל"ז םהירברמ
 בשוחו םהב עקתשמכ ארוקהש ,ירקו יארע לש אל עבק .איהשכ קר הנניא
 ושפנ סמוח יאדו הז ירה םהירבד תא אמצב תותשל םיאלוסמ םירפס .םתוא
 , םימה ונל אל םהילע רמאי רשא תורוב ול .בוצהל םייח םימ רוקמ בוזעי .יכ
 הזיא רורב לע  םהמ ררועתהל לכונה שקבל ןכש לכו םיעגרל האירקה לע .ןכא
 םש ורמא ךכש ,המואמ ודיפקי אלש קפס ןיא שה ישוררל המ דצב סחיתמ רבד
 ד"כמ רתוי ותיב ךותב סינכמה לבש ,רהזה ינב חמוהממ רהזה ינב המהמ רתויו

 הברה גהלו אלגת ןב רפסו אריס ןב רפס ןוגכ ותיבב םינכמ .אוה המוהמ םירפס
 ישררמ לע עדונה ןמ תויהלו . כ"ע ,ונתנ רשב תעיגיל אלו ונתנ תונהל רשב תעיגי

 , הקל ויחא הצקמו בותכה לע ל"ז י"שר בתכש ומכ לאלשי ץרא תודגא םחש תוברה
 םש אצמנש קלח קרפד ימלשוריה ירבד בטיה ןיבנ רכזנה הבר שרהמ חכמ הנח
 םרימה ירפס לבא ,הנעל ןב ירפסו אריס ןב .ירפס ןוגכ םינוצח םירפס .,ל'זו
 אמעמ יאמ ,תרגאב ארוקכ םהב ארוקה ךליאו ןאכמ ובתכנש םירפסה לכו
 יכ קפס ןיאו , כ'ע ,ונתנ אל העיגיל ונתנ ןויגהל- 'וגו רחוה ינב המהמ ךתויו
 ,אמלעב ןוינחל וליפא םירוסא הנעל ןבו אריס ןב ירפסש הרי הזה ןושלה טשפ
 שי ןכ םאו = .חעיגיל :אלו ןווגהל ורתוה ךליאו הנעל ןבו אריס .ןבמ לבא
 לש .םירבד המכ ואיבה .ילבבב ןה יטלשוריב ןה סמצע וניתובר ךיא תושקהל

 ןב | -
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 .! םירפסהש ורמא הז המ רועו ? ונמיה םודמל חרכהב אלה , ונרכוש ומכ אריס ןב
 םירפסה םה ולא יא , תרגאב ארוקכ םתאירק הרתוה ךליאו ןאכמ ובתכנ רשא
 אלא ? המהמ הלא ינש ונתשנ המו 7 הנעל ןבו אריס ןב רחא ובתכנ רשא
 , רמאק יכהו ,רכזנה תלהק שרדמ רבדכ איה ימלשוריל הנוכה תתמא יארו
 םרימה ירפס םוקמ לכמו  ,היתוכדו הנעל ןבו אריס ןב ירפס םה םינוצחה םירפס
 ארוקה ךליאו םישודקה ר"כה ןמ ונייה ךליאו ןאכמ ובתכנ רשא םירפסה לבו
 יבתכמ ץוח .םירפסה לכ םרימ ירפס וארקי ללכ ךרדו ,'וכו תרגאב ארוקכ םהב
 םתלוז רפס לכ ןכ ומכו אלגת וא הנעל ןבו אריס ןב ירפס םג הז ןפואבו . שדקה
 םלכ תאירק רשא םרימה ירפסב םיללכנ ונבוי תוינומדקה תומואהשב אצמנש
 שרדנ רשא ד"י הבר יניס רבדמב ראובמ אצמת ןכו , הרסאנ אל יארע ךרד
 ןיא ד"כה לע רפס ףיסומהש ורמא ירחאו , רומאה לככ רכזנה בותכה םש םג
 תעיגי הברה גהלו ל"ת 'וכו םהב עגיתמו הגוהה ףאש ןינמו ל"זו בתכ ה"לח ול
 יכ , ונינפל דוע רוכזנש ומכו .עגיתמה לע אלא דיפקה אלש ירה , כ'ע ,רשב
 םהב אצמנ בוט רבד ץמש המו םתצקב תוגהמ ל"ז םימכתה וענמנ אל ןכ לע
 ךרטצת ותארוה רשא רבד אוב תע דע .םבלב דומלה ורמש וא ונילא והואיצוה
 , ונתנוכ תחכונו לכ תאו תוברה שרופממ ימלשוריה םותס :ונרמלש ירה ,ונל
 קרפ תופסותב ול אצמנה יפכ ל"ז א"בטירה ירברמ ץמוא הל ףיסות דוע רשא
 פ"עא  ,ל"זו בתכש םינזאמ ףכב יתלקש לכה אריס ןבד איהה לע תוריפ רכומה
 תושעל אלא ורסא אל םינוצחה םירפסה ןמ אריס ןב וארק ןירחהנסב ל"ז םהש
 ולא קרפמ ונל אצויה ןכ ומכו ,ש"ע םימעפל וב תוגהל אל לבא עבק ונממ
 ירפסב קסעתמה אוהש ,הינעמש ונס ארבג לע םירופכה םוי קרפו ןיחלגמ
 ףוס ד"י רוט וראק םכחה יקומנב אצמתש המ יפכ ותעיסו וליטו"טסיראכ םינימ
 קסעתמ רמאקד ימנ אקיד , עבק ךרד םהב דמולה אוהש קפס ןיא ,יודנ תובלה
 ה .וקיחמ םירשונ םהירפס ויהש עדונ רשא רחא עשילא תפומל איבהשו
 ןורחא קרפ תנשמב ומכ םרימ איה ונלצא אצמנ רשא רכזנה ימלשוריה תסרג
 , םלועה ןמ 'ה םמירי םרימ ל"ז ם"במרה םש ראבש המ תעדיו .םידי תכסמד
 ררושמ ורימואל וב הנוכהש םירמוא יתעמשו ,סורימ םירג ךורעה לעב םנמא
 היהו ..ז"נ 'פב ה"עב בותכנש ומכ ןוי ןושלב תוטש קרושורפ :ןיא יתעדלו ,ינוי

 לאעמשי 'ר תא אמד ןב לאש םהלה 'פ תוחנמד איההמ  גישמה םגמגי דוע םא
 ארקמה וילע ארק , תינוי המכה דומלאש והמ הלכ הרותה תא יתרמלש ינא ןוגב
 אלו םויה ןמ אל הניאש העש קודבו אצ,'וגו ךיפמ הזה הרותה רפס שומי אל הזה
 הטוסדו האפד ימלשוריב אתיא ןכו ,םלועל אהי אל ןמז אוהש י"שרפו הלילה ןמ
 הניאש העשב םהל רמא תינוי המכח ונב תא םרא דמליש והמ ל"ביר תא ולאש
 יבה םושמו , םייחב תרחבו םהל רמא אל ימנ תונמוא ןכ םא ול ורמא , 'וכו
 ידומל ןכ  םג רופאלו רחא ושל יל המ ינוי יל המ. יכ תודמה תוושהל הצרו

 םירכנה
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 הילע ינילפד יארומא המכ םש ורכזנ רבכ ירה = ; ונתאמ םיאבומה םירכנה
 לבי"ומו ונממ אמלעב ארמוח התיה איהש ראבתהו יסוי 'רד אבילא לאעמשי 'רד
 רב םכחה תובושת הזחת התאו ,והיתוכ אתכלה תילו יארקא הוכמסאד ג'עא
 ןתואכ תודיחהו םיזמרה תמכח הילע ורזגש תינוי המכח שרפמד ה'מ יס תשש
 רוש ןירבעמ רציכ קרפו , תקרמ ותאד והנהכ ןיררהנסד אמק קרפ  וריבזהש
 לע ןירצ ויהשכ יאמשא ןקז אוההד אדבוע םושמ הזו , ןכסמ רוטב טפשמ
 םיבורקה לא הוריתה זכ'עו , יתכוד המכו .הטוסד ןורחא 'פ  רכזומה םלשורי

 םהש םירכזנה םיפוסולפכ םינימה ירפס ןכו .המש ראבתהש ומכ תוכלמל
 תערל םורסאש םה ,ןודבאו תונימל תומודמה םהיתויארו תובזוכה םתועדב םיאיבמ
 ,קלח קרפ ינארטמ י"ר ירבדל ןכו , תרכזנה הבושתב ול אצמנה יפכ יאה וניבד
 םושב ךצלאישו ונתרות דגנ רבד רבדיש דחא םשב ארקנ אל הפ ונחנא לבא
 שקובמהו ,הדובכלו התוכזל רבדי הברדא ,הלילֶח 'ער רבד לא תוטנל  ןפוא
 ררועתהל םהמ שיא לש ןילוח תחישמ לכונ לוכיה רותלו שורחל אוה .המהמ ונלצא
 רתיהב ללכנ הזש ןפואב ,ונל דלוי רשא ינרות וא ילכש קפס הזיא רורב לע
 קרפ שיקל שיר ירהו ,והל ןנישרד היב והנתיאד אתוילעמ ילימ ונרכוש םרמאמ
 חכשאד רחא עשילא יפמ הרות שקב רשא ריאמ 'ר דעב לצנתה ןישרוד ןיא
 יכ , יתעדל אלא רמאנ אל םתערל 'וגו םימכה ירבד עמשו ךנזא טה שרדו ארק
 ונאצמ הנהו . המש ודימלתל תרשוימה ותרגא ירחא הרומה ברח ומידקה ןכ לע
 רהוזה רמאמב הארנכ םתוכזל םיטמ ןכ םגו םיפוסוליפה תועדב ןיאיקב וניתובר
 ןוי תוכלמ אד םומ הב ןיא רשא ,ל'זו תקח תשרפ יטאנ"אקיר ברה .איבהש
 םינומרק םיפוסולפ לא וזמרש רכזנה ברה שרפו ,,אתונמיהמ יחראל ןיבירק ןוניאד
 םללהיו ןכ םג םתוא רכז רשא ,וניתובר ירברל םהירבד תצקב םיטונה וטסראל

 ףאו* . של ברחה טהל קוספ תישארב תשרפב הה"גה |.
 םתאירק .הרתוה אלה םימסרופמה תונימ ירפס לז .ןנעכ ליכסל ופופ 55 וכמו
 ל כקסטלס סעמ ר"כס כתכש סמ
 25 למס סלומס | כרס תוקזלי ז'ק
 קוסקרפ םויכוטסס ו>  סקמ נמל
 טודקס וכיצמ לס וכמלכ , סוסכעלע
 לוסו ךונמ לפס יככד ליכסס י"כסב
 קסז לכב סל\ סמודק טיפוסוליס ולכ
 סליפמכ סנס יכ ןויכרדכ ךלסש למ
 רתוזכ :ןעי ספולכ סגס | ודוככמ
 55מפ ס"כ ףד רסס סז קוספ תיססרב
 56 זמב | ס"כקסס וורמס ילספ יכ
 סכסו סד6נ סדסד 6רפס תס) לפי
 ךוגסל / כפכ , ססלָכְק דול כ"ג
 סרקיב לכססס יומו קרפס כיסיתס
 קוספ קנ תסרפכ סג . ספניע
 ןועמס '5 למס כ"ע ףד םכ :יככ ויסיו

 ןיררהנפד אמק קרפ אהד ,הרות ךרוצ לכל
 ןיררהנפהש ראבתה לאעמשי 'ר קרפ תוחנמו
 תדובע ילבהו םיפשכמה יכרד תעדל  ןיכירצ
 תאירקב קר םוניבי אל יכ קפס ןיאו ,םילילאה
 השקיש המ וא , םתודוא לע ורבוחש םירפסה
 םהיפמ לבא דבלב םבתכ יפמ אל יכ אוהו רתויב
 האורה קרפב ייבאו .חקל ודמלי םימעפל ןכ םג
 הירתב אמלע ילוכ ועטיל אלד םעטמ יכ םע
 והיא םיעמושה ינזאב וילע רמא אימט אבואד
 שרד ומצע אוה אלה , ןיבידכ יהולמו בידכ
 םוקמ לכמו  ,והואנה םג וגממ םדמלו םתוא

 רתוה
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 הלבקה האבו תושעל רמלת .אל 'תי ורמאל רתוה .ס"כק בוסי .דכ 5מלעב יוס וגל
 תורוהלו .ןובהל רמל התא לבא .תותימ .'ד קרפ  טדלד לפפו .סמנעכ ,ךוגתד 6
 ולפס סג ךוגס = סג יכ = ילס 2

 אחככ הז רתיה חכ ירהו ,םינקותמ ונישעמ המכ | טדקמ .ןימימו סוסל5ס 6 וכלס
 תירקמ האירק לכ לע הלעמל ונתכוהש ארתוהד | = = = . ול סיקדקס

 יתלב ומצע אוה רשא השעמ ונאצמ רבכש דבלמ .עק שהל הילא ררג אל רשא
 הנייהת קצומ יארכ .קוחו םימשל ותגוכ תויהב והשועל ההטי הז לכ םעו  ,רוהט
 ליזא הוה לדג בר ותמש ימ קרפד איההכ וניהלא תרוה רה לע הרשי לגר וילגר
 והל רמא ערה רצימ רמ יפתסמ אל ןנבר היל .ורמא 'וכו הליבט ירעשב ביתיו
 רשא הנהו םינואגה ןמ לארשי ילודג המכו = .ירויח : יקאק .יכ יאפאב .ןימד
 . םינוצחה םירפסה ןמ םיברב ונייע  ,םיתוש ונא הרותה ישורפו םיקספב םהימימ
 לעבו הרומה ברה \ושע רשאכ ו םהירובח יתפש לע םתומש תא ואשנו
 םידעצ השש ודעצ יכ יהיו ,ינרות וא ילכש שורד הזיאב וסנכיש והיתוכרו הדקעה
 המב  רשר ןבאו רקוחה ומכ םירכנה ןמ שיא תלוע תא ובירקי אתירואד ילימב
 = .ג'ח הרומה . ברה תעדי טרפבו  ,וניהלא יניעב רשיהו בוטה תושעל ונימאהש
 < םילילאה תדובע .ירפס לכב :ןייע ךיא רמאש וירחא םיקרפ הברה םע ט"כפ

 . ולגנ םהמ ןעו ומצעל הבוט הזב קיזחהו , ברע ןושלב ונמזב ומסרפתנ .רשא
 וחטב בל ו ותלוז לָכו אוה הנה יכ .  ונתרוהמ הברה תומולעת ותער יפכ
 ונימכח  רמאמכו : ,ונרכזש לדג בר רבדכ םהילע רמאי  ליכשמהש ושוב'אלו
 המ יפכ אלה .  המשל הרבע הלודג לעיו רמת ןינעל .הצילח תוצמ 'פו ריזנ 'פ
 תויהב כי תועד 'הה ג'פ ףופו תובא תכסמל ותמדקהמ ה"פ ףוס ל"ז ם'רה בתכש

 רצמ תויפוגה וניתואנה תולועפ םג תיהלאה הדובעה תילכתל םלכ וניתלועמ
 ןהב שמתשנ רשא תוינוצחה תומכחה ןכ , תויהלא הנבשחת אוהה תילכתל ןאיבה
 . הנה תובוט יכ םיהלאה ינב וארי תוימינפה .ךרוצל

 םג ונדמל  ,םיקפוסמ םישורד תצקב תוכומס ונל םתושעה ןינעל ספאו
 ירבד .לע ןעשהל ונל שי רתיהו רופאל סהיתיש המב ףא יכ ל"ז םהירבדמ ןכ
 םשה :תבר  הגורעה תכלהב אביקע 'ר פד אה יכ ,המה  םע הויאמ םהימכח
 אל אתשב אשמתד ןנברל והל םיק ל"ז םרמא אוה הדוסי .לכ רשא , רמוחהו
 ; איה אתלימ ןנברל והל םיקד יאהד ןלנמ םהילא השקוה רשאכו  ,ידרהמ יקני
 ךמסימל איה אתלימ הקיני .רועשב ןנברל והל םיקד יאהד ןלנמ ל"ז יש"רפו

 אלש ,םיערזה וקניי המכ עדיל המדאה תדובעב םימכחה םה ןואיקב רמולו הלע
 התיה ? ךכ .לע דומעל ולכוי ךיאו  הקיני רועש תוירבל עידוה  ימ רמול המתת
 ולבגש לובג םינושאר ולבג רשא ךער לובג גיסת אל ביתכד ,הנושל הזו םתבושת
 ריעש ינב הלא ביתכ ןנחוי 'ר רמא ? םינושאר ולבג יאמו ,גיסת אל םינושאר
 ןיאיקב .ויהש אלא ? והנינ עיקר יבש אמלע ילוכ וטא ,  ץראה יבשוי ירוחה
 , םינאתל הזו םינפגל הזו םותיול הז הנק .אלמ םירמוא ויהש ץרא לש הבושיב

 ירוח
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 םה ימו : ל"זו י"שרפו ,איוחכ ץראה תא ןימעוטש יוח ,ץראה תא ןיחירמש ירוח

 ןיעדוי ויהו ריעש ינבב ןחכשאדכ ךכב ןיאיקב .ויהש םייוחו םיירומא םינושאר
 אליממו םינאתל ןביהו םיתיזל ןכיה ,המעטו החירב הנקל הנק'ןיב ץראה תא -

 ולבק ונימכהש תעדה לע הלעי ךיא ,לאוש ןבה יתעדל ןאכו ;הקיני רועשב ןיאיקב
 לובג םהילע ורמאמ הארנה יפכ ירוחה ריעש ינבמ היהש .ןפוא הזיאב דומל םוש
 תא לבלבו בירחנס הלע ול ואיצוה''פ ל"ז םרמא דבלמ ירהו ולח אל "נושאר ולבגש
 םודימשה ושע ינב הרות ןתמל םדוקמש ('ב 'יהבד) אוח אלמ ארקמ תוצראה לכ

 ברקמו , םיתרכ יוג יפמ הרות שא םירצמ ךרדל םהל המ רועו , םתחת ובשיו
 אמוהנתבו = ,םוזאה דעו זראה לע  רבד  רשא : המלש' ךלמה ונל: היה זניחא
 לש ותיתשמ עדוי היהש ורמא םהב יתעטנ קוספ הבר רישו םישודק תשרפ
 לע הלאכ םירבדב ךומסנש איעבמ אל רמאק יבה יאדו אלא  ,'ולכ םלועה לכ
 לש ןויסנה .ימכח לע םג יכ* ,איבנ הזיאמ וא האב יניסמ רשא האובנ תרוסמ
 היה ןכ לעשו ,םדאה קחב תענמנ יתלב וז העידי ,תויה ןעי ,רודו רוד לכ
 ףא יכ ןידמל ןכ םג ונאצמנ ןיחרא בגא םלואו , הועדיש ונימכחל רשפאה ןמ
 םולבק 'זנה ונימבח םג ילוא רשא הלאכ תונויסנב ךומסנ תומואה רתי ימכח לע
 ויה ירוחח .ריעש ינבד וונל ןינמ וז ןינמאנ ויהי אלש ךתעד אקלס יאד ,םהמ
 ףא אנוג יאה .יכ לכב ןכ םאו ? 'וכו הנק אלמ םירמואו  ןימעוטו ןיחירמ
 םכרדמ םג , אליפקב ןנבר רומא רשבה לכ קרפב קיסמדל בורק ןייח ונא םהיפמ
 ,הטחשנש רג - תרפ ןינעל עורזה קרפב אצמת ורמאש יממ תמאה לבקל ל"ז
 דיהי ןושלב יכ ינטינקת לא ול בישהו אתירבמ ןנחוי 'רל שיקל שיר היל ימרד
 ןב ןושלב אלא התוא הנשת לאו ול רמאו שיקל שיר רזח ,התוא הנוש ינא
 וליפא תמא רבוד לכל ןזא וטי ל'ז םהש ירה ; כ'ע ,יתלימל ביהי אמעט אה לדת
 ולתיש המב :םג .יכ אמלעד ילימב דבלב אל | ונרכזש התומת ינבמ 'יפאו הטוש
 וחיניש תורחא :תומדקה ןכו ,םיאלכ תעירזו תורוסא תולכאמב הרותה יניד וב
 , חפט בהור וב שי םיחפט 'ג ופקיהב שיש לכ ןיבורעד אמק קרפ ןוגכ תואדול
 אתמא אעוברב אתמא לכ הכוסד אמק קרפו , עיבר לוגעה לע רתי עבורמ המכ
 תנוכתו , תבשד אמק קרפ תרוכ תכלה כ"ג הכמסנ הילעש אנוסכלאָב ישמוח ירתו
 םלכ םודמלש קפס ןיא , אשונה קרפ האופרב ותמכח םג ,ה"רד ק"פ לאומש
 םרוקממ םועריש ירחאו ,המהב תומואה רתי ימכח ורבחש םירפסה ןמ םתצק וא
 וזיא יכ .ו'ל ןמיס ןיואלב םישודק תשרפ ךונחה לעב רבדכו כ"ג אוה יאדו
 , םהמ .התגררמ תאלפנ אל בורקב קר רומגה ןווכב אלש הרמאנ רשא תמדקה
 הנוכנ הניאש ראבתה ז"כ חנומ ו ןושארב רשא 'זנה הכוסר איההכ

 ייבא רכזנה תבשד אמק קרפ םרמאכ . ןעי הוב ושח אל לבא , ירמנל
 א"ע .קרפ 'א קלח הרומה ברה רבדכ חנוי וא ,'קד אלד אוה ארמוחלו קר אל
 הנומא ךרה .לעב ןכ םג בתכש ומכו ונמע ינכמ הנושאר אצי םתעירי רקעש

 רעש גה
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 לכה תא ונב ולשמ רשא םירכנה דיל הלוגפה ירפס אוב ירחא אלה , 'ג רעש
 םימכתה ירבדל בישקנ דבלב אל יכ הומ רתוי אוהש המו . חרכהב םהמ ונדמל
 . ארקנ ה"אב 'יפא המכח רבד רמואח לכ תארקנ הלגמב והילע ןניסרגד םהבש
 לבא  האורהב אתיאדכ םתיאר לע ןניכרבמרו , וימכח ול ורמאיו ביתכד םכח
 ,ונלצא לבקתהל ורתוה הרותה ינירב ךרעה יריקי םירבדבו ןכ םג םהינומה ישיא
 יפל חיסמ יוג לכד תומביד ארתב 'פ ל'ז ואיבהש םישעמ המכמ הארת אלה
 :יכ , שיא תשא קפסב וליפא םילבוקמ וירבד תודעל ןיוכתמ וניאש ונייה ומות
 הילע .ןניכמס מ"מד .ונתואר יד אלה אתתאד אנוגע םושמ םעטה םש תויה םע
 קרפב ולעהש ומכ הוגב ךייש אל והיאד אתלימב ןמאי טרפבו ,והומכ רופאב
 ונארק רשא םיוגה לכ יכ אצמי םיאבה םיקרפב ונירבד ןייעמה הנהו . טגה לכ
 אלו םמותל םיחישמ םהש ונייה ,והב והנתיא והיורת אתלימ ייולג הזיאל םשב הפ
 ףוסל בורק םיימורל ןופיסויה לא יתיאר יכו , המואמ לכ ארבועד אפוגב יכויש
 , תורטשה יפייזמ םירפוסל בזכב םיתעה יבתוכ המדמ אוהש ויתורלות קרפ
 שיש ג'שעב םישענה תורטשד ןיטגד ק"פ אוה כ"ג ךורע דומלת יכ הכלה יתרכזנ
 אפפ בר רוע םשו , ןינמאנ ולא ירה והישפנ יערמ אל ןירטונד הקזח ןהב רמול
 היל הוהה הז ינפב אלש הז םיוג ינשל היל ירקמ הימק האסרפ ארטש יתא הוה יכ
 םיארקנ: ווהיש  תונורכזה יבתוכ לכ ימנ אבה  ..היב יבגמו ןמות יפל חיסמב
 ושקבו , בזכ םרבדב זובל היהי אלש םדובכ לע ודיפקה םלכ רשא הלא ונירבדב
 ,ץרא :יצעווו םיכלמ םע תראפת םש לבוקמו ןקותמה םסומלוקב םהל תושעל
 יט , ונמאנ רשא ןירטונכ והל ווה

 הילא סחיתמהו .הרותה ירבד תמעל אלה יכ ליבשמה ןנובתי תאזמ דוע
 ףוט) יתכוד המכב ל"ז םה ושירשהש הממ , ובשחנ רז ומכ לארשי יאיבנ לכ םג
 הלא ורמואל .(תונברקב קרפ הרומתו אעיצמד 'ד קרפו הלגמד אמק 'פו כ"ת
 רשאב יהיו ; התעמ רבד שדחל יאשה :איבנ ןיאד איה םימשב אל :'וגו תוצמה
 הרות ירבד אה תומוקמה ןמ םתלוזו ק"בדו םיחספד אמק 'פ ל"ז םהילא השקוה
 לעב רברכ רוטפל וא בויחל אוה ךלמ ואל יאה ובישה ןניפלי אל הלבק ירבדמ
 + יוארה לדבהה םע , ןכבו . אמלעב אתלימ ייולג אלא ., א תוכילהו תותירכה
 איצוהל םישקבמ כ"ג ונתויה ,  הנומ םדאש תולרבה רדס לכו לוחל שדק ןיב
 אחינה הארנ אלה אדירג אתלימ ייולגל דומל הזיא תומואה ימכחב היהיש הזיאמ
 תא ולאש רשאכ אמק קרפ האפר ימלשוריו ןישודקבד רבדל רכז , ימד ריפשו
 לע , 'וכו אניתנ ןב אמר יוגה תא ולאש בישה םירוה דובכ ןכיה דע רזעילא 'ר
 רבד אתירואד ילימ לע רשא םיהלאה יכ ובל לא הנובת שיא בישי תאז לכה
 יליטב םיוג תודע רתיו הארש אוה , רוסת אלו דבלב ךיבא לאש רמאל ושדקב
 לע ורמע , ןושאר רודל אנ לאש , םינושאר םימיל אנ לאש ורמאב אמלער
 וא לארשי ינבמ והלוכ אמית יכו , ךרד ירבוע םתלאש אלה , ולאשו םיכרד

 םהיתובאמ
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 םיוגב אנ ולאש 'ה רמא הכ ח"'י והימרי ירבד עמש את | , והנינ םהיתובאמ
 אל הריפכ וב ןיאש םוקמ לכ יכ ןניתחנ אהבו ןניקלס אהב ללבבו , 'וגו עמש ימ
 םותסה דמלל יניעב אוה קר רבד אל , הפ לעש הרותל אלו בתכבש הרותל
 דמוע הוש , ןילמוגל ןנישייח אלד ידימב ןכש לכ , תומואה ימכחל שרופמה ןמ ונל
 תאזה הניחבה וניצמ אלה . תמכסמ םתדגה יהתו תרחא תיוזב הזו םלועל וז תיוזב

 קספנש , הילע דימא אלד שירומ תיבב אצמנה ןודקפה ןידב בתובה קרפ ל"ז םהל |
 אלש הז וילע ונד דשא אבא 'רו ןמחנ ברו ימא 'ר יפ לע וינמיסב עבותה תוכול
 הזחת התאו . תחוור הכלהכ הנימ ןניפליד םש יספלאה רבדכ ארמימל הז תערמ
 םיפוצ תפונ ורפפב הבו"טנמ שיא ןואיל ריסימ הנוכמה הדוהי 'ר לודגה םכחל
 םייצלהה םיופיה תרעהמ יכ ורמא ןינעל , ןורכזה קרפ אוהש ג'יפ 'א רעש
 שדקה יבתכב תאש רתי ומענו ופי המ םיריכמ ונחנא ה"א ימכחמ ונילא האבה

 תצק קיחב חונת רשא הברה האיגשהו תועטה ראבתה הזמו + ל"וו בתכש
 רושאמ תוחוכנ ונל וזחה אל םירמואה ,התע ונתמוא ישנאמ םהיניעב םימכחה
 התוא םיליפשמ םה האשנלו .הרותה תא םמורל םתנוכ תויה םע יכ , 'וכו םירצממו

 קלח הרומה ברה בתכש המ תעדי רבכו .כ'ע 'וכו בוט ערל םירמואה יוה 'וכו
 ונחקלש המ לורג בוט המו תוידומלה תומכחה ונוליעוהש המ עמש ל'זו ג'עפ 'א

 תעב .ליכשמה ןכלו ,הלא וניקרפ תצקב ארוקה רמאיש יתלחוה ןכ . 'וכו םהמ |
 שיש ימ לצא .ארזל וז ונכרד אופא יהת לא ,דחי ףאשיו םושי הדויו םודי איהה
 רבדכ תמאה לבקל לבא , הב קיזחהל ונל ןמדזיש אוהה תצקב ודקדקב חומ ול
 'הד ז"יפ ףוס םיפיו םיכוראה וירבדבו ,ורמאש"יממ תובא 'יפל'ותמדקהב ל"ז ם"רה
 יהי שקבא העשה ךרוצל .רשא םירבדה םאש טפשמל בושחיו , שדחה שורק
 ינבמ יבהאמל תוריאמ םינפב יתארק קפס ילב ,שדקה יבתכב אצמהל םעבטמ
 אל הזה קרפב ולא ירבד םאו , ונירעש לא םירכנ ידלי יתאבה אל תעכו ,ימע
 הארנ , ינפל הבשחמב הלע ךכ אל םנמא רשא הזכ שורד לכב הכלה עובקל ובישיי
 רשא רבדה התע םג .והשעמב  חרכומכ יתייהש המ לע תולצנתהל וקיפסיש
 אוהו = ,תודעה תעובשד ןה ןה ךרד לע יתאמ לפוכי .םדוקה קרפה ףוסב יתרבד
 לעופ לעו ילע םהיתוגשהש םתובלב םירשיה םיליכשמה תא יתירב תאז ינא .יכ
 םג .והקיחרא ידיב ו'ח ןוא םאו ,שארל תורטעו .תורקי ילצא הנייהת םלועל ידי
 'פ  תויעבטה תוחכה ןמ ינשב ונילאג רבד לא יטיבהב שובא .אל םינפה לכל

 ול .ןיא רשא עובצו יתפ ימ ךא .  המה םלועמ םירובחה לע תונשההש ןורחא \
 יכ .הז ירובחב ודי עגת אנ לא , םוררוקל וא לדגתהל ןיקזנב ייונת קר עוצקמ

 רמואל המ דצב שי הלא לע הלא וברי יכ חנוי םגשב אלה , יתארק יפ וילא אל |
 ןינעה .והקיצישב .רשא שיאה ינא , ל"זו ותחיתפב הרומה ברה רברכ רמאיש

 ןמ םיפלא תרשעל תואי אלו הלועמ דחאל תואישכ אלא 'וכו הלובחת אצמי אלו
 םירבדכ רשא , 'וכו ברה םעה תונגב שיגרא אלו ומצעל ורמאל רחוב ינא ןומהה

 הלאה |
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 דב"ארה םשב ךסנ ןיי לכ םילילאה .תכסמ ףוס המלשהה רפס לעב איבה הלאה
 םילאושה לא בישחל ינא הצור םהרבא רמא  :ל'זו ש"רדב ימכחל בתבש ל'ז
 רשפא יא ריעה לכ הכזמ ריעמ 'דחא לבא ,'וכו חצנל םילאושל אל ךא עומשל-
 דח .רבדכ רמולמ לדחא אל רבד ףוסו , תעמוש ןזאב .דחא םכב היהי אלש
 וב ץבק ןעייכ ,םיבלמה ייחמ ראותמה ורובה לע .וקרטולפ ונמו .תומואב םיכח
 אוהה ורפס יכ רמאו םידקה , תועדה םהילע ובר רשא םינוש םיבתכמ יחדנ
 ישקו  םישורדה עבטב וננובתיש = , תחנהו הבהאה תודמ ישנא םיארוקל ךירצ
 ותויה תחת תונאות וילע אוצמל ותעד ישקבמב וסרהי אלו , םתתמא לע .הדימעה
 ןח אוצמל יתנמאה הזה רברב םינפה לכלו ,כ'ע גנועו םינרעמ םשפנל תתל שרוד
 רורב יתפש ךיא הארת ופוס דע רובחה שארמ יכ .! ליכשמ ארוק ךיניעב
 , ךירוחאל וב רוזחת תעדה בושיב ונארקת םא רשא רבד יתרמא אלו = ,וללמ
 ןושלמ ינליצי : יזעמב קזחיש .ןנהתא ורסח .לאו ארקא םיהלאה לא התעמ ינא
 4 , | ,.קרצ ילגעמב ונוצרל ינחניו הימר

 -וביט המ הלאה םישורדה תצקב רבדל אוה םג ארקנה ירדנסכלאה הידידי
 , ינש תיבב ואצמנ רשא םידוהיה תותכ לע רבודי הזל העצהבו . ונלצא

 רתי .ןיבש יבבל םע ינא יכ 1 ריקי ארוק ךל אוהל עידי תאומ דוע ג קרפ
 ירדנסכלאה הידירי םג יהי הלאה םיקרפה ירעשב אבל יתאמ םיאורקה

 הלוגס ידיחי תצק ךרד תא ףודרל רשא , ינוליפ םיימורהו םינויה לצא הנוכמה ינוי
 .הידידי , רכזנה .ומש תארוהל בורק ותונכל שארמ יתוליחה וגרודב םיאצמנה
 רבדל וילא יתינפו . םירצמ לש האירדנסכלא יבשותמ היה רשאב ירדנסכלאו
 םיבתוכב ותלוזמ גיש םהב יל ןיא יכרצל ול םיאצמנה םירבדה יכ ןעי ומשב םג
 בתכו הארו ינש ןברחל םדוק טעמ ונמע ינב תישאר יבוקנמ היה רשא ,והומכ
 רהט אלל יניעב דושח הזה שיאה תויהל הנמאה . עדוהל םיואר הברה םירבד
 לכלו = , רמוא וילע  רומגא  טלחהו עתפב אל יכ םג ,םישודק םעו לא םע בל
 ךקשא רמול וא תלכת םשל ךדגבב ןליא אלק תולתל הצור ינניא םינפה
 יניעב רשי ; ינהיקשה יאמצל ץמוח רמאל וילע םוהנת תירחאב רשא חקרה ןיימ
 לצא הנוגי וא ללוהי וקדצו ולכש יפלו ,  ונממ יתעריש המ תתמא לע ךדימעהל
 ןירבוג תכלהכ רבדיש המב עמשהל ול יותר םא םשפנב ורעשי םהו , תעדה ילעב
 יפכ םיגהמהו םיפצפצמה ןמ םראה רהאכ רעושי וא , ונתרות ישפותמ ןיאדוהי
 רשא שודח אלב רשפא יא הלאה םירופסה שרדמל קפס ילבו , חורה לע הלועה
 ריכזהל יגא ךירצ , ויתודוא לע רובדה ביחהאש םדק ןהו . ךיניעב לקי אל יתערל
 . תואממ ינש תיב ןמזב רשא , תונושה תותבה לע םיימורל ןופיסויה ירבד תא
 רשא תחאה הוצמהו הרותה רבד :לע ונמעב הצמשל ואצמנ ןברחה ינפל םינש
 'פ םיימורל ג'יה ורפסב ןופיסוי אוה הנה יכ , וניהלא 'ה דחא לא בתכ דחא םעל
 ךרואב ז"פ  תומחלמה ןמ ינשבו ב"פ ח"ו רפס ןכו , ונממ ח'י קרפ ףוס םג 'ט

 בתכ ,
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 םיקודצ םישורפ תותכ שלשל םיקולח ויה םיגפל ןדעו ןמזמ םידוהיה ימכחש בתכ

 יאיסיאה ןיאש יתללפ רוע ראבתיש המ יפכ .םירכנ םינמיסל .רשא , יאיסיאו

 הלא ויתומוקמ תצקב הנה םג , וניתובר ירבדב ערל םירוכזה םיטותיבה קר המחה

 לצא כ"ג רכזנה , לילנה ץראמ ינלבגה הדוהי תכ איה תועיבר תכ רכז ונבתכש

 ךא םישורפה תועדב קיזחמ היה רשא ,םהיחולש תולועפמ ישימח 'פ ףוס םירצונה

 ויה הזלו , םימש תוכלמ םא יכ (* תוכלמ םוש לוע לבקל ןיאש הזה תפסותה םע

 שפנ | יונע לבלו ישורשל ןה תומל ןה םמצע תא ןיריקפמ וירחא םיכשמנה לב

 לוטב לע יכ יל רמוא יבלו . ץראב היהי דשא טילשו בר ךלמ לכ לועב ואשי לבל

 הבר רישו קלה 'פו הטוס יהלשד אתפסותב לז"ח ונוכ הזכ רשא לכ תבשחמ

 ינב זא יכ הזב וצר , ברחי לילגהו םושי ןלבגה םרמאב הטנח הנאתה קוספ

 ארקנה םוקמל סחוימה אוהה שיאכ תורחב םיצפחהו , ןחרכ לע ודבעתשי .םדאה

 בתכש י"שר שורפכ יאד . וברחי בורח םהילילגו ומושי לילגה ץראב רשא ןלבג

 לעב טרפש ולה ןויצה המ רועו , תעדה א"ה אלב בתכנ היה ןלבג ומשש םוקמ

 = < תצרחנ הלכ דע ותומכ וברי איהה תעב אלה דבלב ןלבג תממש לע רמאמה

 רברמב םיררח תנכושה תרחא תכ ויתודלותרפס שארב ןכ ומכ רכז ןופיסוי :אוהו

 םשל  וכז אל תותבה יתש הלא ךא , חיש ילע תולמ םשובלו םתיחמל םיפטוקו

 ילילגה טרפבו ,וכלחנ סמת לולבש ומכו םהילע ופסאנ רפסמ יתמ .יכ ;ךשמנ

 ימיב יכ .וילע בתבש ג'פ תוינומדקה ןמ םירשעה ורפסב  ןופיסויל 'אצמת רכזנה

 בקעי הדוהי ונייה ילילגה ינב ותרכנ ומת ,שדקה ץראב יימור דיקפ ורדנסבלא

 ןינעל \ אופא רוזחנ , ימור תוכלמב דורמל םעה תא םיתיסמ ויה -רשא ןועמשו

 ןופיסוי אוה דימתו ,ונימכה תדע איה םישורפה  תכ יכ עודי .תותכה שלש

 ליאוה ותורחבב אוהש בתכ רומאה ויתודלוה רפס תלחתבו . חבשל םריכוה

 רבד .ףוכו ,רעיה יצע ןיב דדב הל הבשויה םג ןלכ תותכה תא תוסנלו ןוחבל

 םימכתל  םתוא .המד םהיתוכילהב רשא , םישורפה קיח קבה הנלכ לע הלועב

 הרותה .תתמא לע םידמועה םה יכ רמאו , יצ"יוטס וארקנ םינויה תותכ ןיבש

 יכ םעו ,  םתעמשמ לא םירס ויה םעה ןומהשו ,  תרוסמה יפ לע םינודהו

 קרפו תינעת תלגמ ףוס ןכ םג הארנכ ןירדהנסב ןינמנ םיקודצה ןמ ויה םימעפל |

 הטת אל םהמ טמשהל לוכי םעה היהש המ לכ הנה ,יתכוד המכו ןילחונ שי

 ינולקשאה  סודורוה קזחתהב ןכ לע יב , קדצ ירומ םישורפה ךרד ינמ םרושא

 גרהו ימור רפיק ונאיואטוא םעטמ םהילע ךולמל םידוהיב ועמטה ירחא םודא ערומ

 םישורפה ישאר יאמשו ללה ,היה וניחא אל רשא [ןעי] וב םינאממה םיפלא המכ

 תוטהל ולוכי םג ,ןומהה בל לע .ורבד וטועמב ערב רוחבל בוט יכ וארש |

 ןופיסויה רכוש ומכ ,וייח ימי לכ .םלטניו הז . ללגב .םודורוה םאשניו וילא םמכש
 תוינומדקב | 0
 סתטמשמ) = לוס) | וכוסוסו תוכנמכ וקיזפסכ = סיטולפס ימכמ | )כ  פעדו ק"סוק תעד דגג (*

 | . עדונכ סיקמ רומסלו
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 יתש הנה המ הנמא .ונממ ג'י קרפ ףוסל .בורקו .ו"ט רפס שאר תוינומדקב
 אצמנה ןמ עדונ ? ואב ןיאמו םיסותיבו םיקודצ ונימכח לצא תונוכמה תותבה
 י"שרו תובא תכסמב םישרפמה תצק והואיבהו 'ה קרפ ןתנ 'רד תובאב ל"ז םהל

 הנוכתה יער תא ולישכהו ולשכ רשא סונגיטנא ידימלת ויהש ,ןילתונ שי קרפ ל"ז-
 םירצונה ןמ .ןומדקלו , 'וכו םידבעכ ויהת לא םיברב שררש אוהה רומלב םהכ
 היה אל וירבד יפל יכ , יתיאר ד"י רדס םינימה דגנ ורפסב ואינאפיפיא ארקנ
 . קדצ יפדורכ ףכ ןמצע תא וראתו ודעונ רשא הער הדע קר אוהה קורצ םתישאר
 לעש הרותב םירפוכ וז תמעל וז תותכה .יתש יכ תומוקמ המכמ ונערי 1 המ יהי

 .תכסמב הנה . ןשדה תיבב ןיפרשנל דחי ןירכזנ ולאו ולא ןכ לע רשא ,הפ |
 םיקלוחה םיקורצה ינפמ ג"כה תא םיעיבשמ ויה םירופכה םוי תרוטק ןינעל אמוי

 אדע 'ד קרפ שאר תינעת תלגמבו , הארא ןנעב יכ בותכש הממ הלבקה לע
 ויהש . ןילחונ שי קרפ םג-" קרפ םשו ,  'וכו םיקודצל חנומ היהש אתרזג רפס
 יר קרפ תוחנמבו תוינעת רדס ףוסב ,'וכו ןח תב םע תבה שרית םירמוא םיקורצה
 םיסותיבה לע ןכו , 'וכו רימת איבמו בדנתמ דיחי םירמוא םיקודצה ויהש לאעמשי
 . םירמוא םיסותיבה ויהש תינעת תלגמד אמק 'פו לאעמשי 'ר קרפ תוחנמב ורמא
 ושרפו ,ןיע תחת ןיע םירמוא םיסותיבה ויהש םשו , 'וכו תבשה רחאל תרצע
 יתאצמ ןכא ,.והיתוכד אבוטו ,  ןבתככ םירבה לכה וינפב הקריו = ,הלמשה
 הריפכה אוהו  םיסוהיבה לע והונעמש אל םיקודצמ עורל דחא טרפ יתיאר
 קלח םהל ןיאש ולאל קלח תנשמב הנושאר הונערי רשא | , םיתמה  תיחתב
 יספלאהש םע .,ל'ז י"שר .תסרגל הרותה ןמ םיתמה תיחת ןיא רמואה הע
 אתפסותה ןוכמ םג , היחתב ורמאמבו הבושת 'הד 'ג קרפ ם"רהו המרגות סופד

 בתכה ןמ ןכ םגהארנכו , הל יסרג אלה הארנ 'וכו םיתמה תיחתב רפכ אוה אנת
 לע .ם"במר תולצנתהב לי"נול ימכחל יולה סורדוט ר"ב ריאמ 'ר לש ןורחאה
 8 תאטה תאו (* הוה רקעב וירבד ןפוא
 ו 8 ל , ארמגב םש אבומה ןמ תעדונ 'זנה םיקודצה
 %% סופ שול = סיסג טיסו "כס היארב םהילא חיכוהל ונימכח תא ןינומ ויהש
 * ל" .ס'כס) קל תנשמ לוליכ יפללפ ןכו = ,ןינמ הרותה ןמ םיתמה תיחת הרורב
 ל ל מ לה טז מ :ב יו ןושאהל .בבפ ' םירצונה .יחולשל אצמה
 תעדונו םמסרופמס סיקמס סייחס תודוא לע. םיגלגלמ. םיקודצח  ויהש ישילשל
 כנקמ  סילע  סכסומס = ונקמוסכ אשנת םלכמ ימ לא םיחא העבשמ הנמלא
 תונפתכ סרק בולו = , טיקופל .אצמנ םלצא תולועפה ןמ ג"כ קרפ םג , התיחתב

 סיליככ סולכסש סוכקפסו סיכופסכו
 לרמגס .יככלו = ,יסיפפמס ילודגו  תוא'צמבו :היחתב  םירפוכ ויהש = םהילע
 < בוט סנינעו , ססמ סיללמ סופרדעסו םג = , רמוחב  וגניא רשא חוה לכו םיכאלמה
 קז סדרפס | ילסס ףוגק 25 עפ קרפ חח" רפס טרפבו םירכזנה ויקרפב ןופיסויה

 . ןולע סמוסנ עפש סלו- .זמ ,
 סיככלק = שילוסל .ןיל\ תקולסמ ירחא שפנה תוראשה ושחכי םיקודצהש בתכ ב

 תומ
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 יטנסמ םיסכ דופסל רוספו ,  סטספמ
 קלז ןסו = . סז .ףוליס .ןימסיט קדס
 95 .טפנס כוש ליסו סיקמס קויתס
 בלוכמו סיסנס ןמ לוס רומלכ ףוגס
 םל5 סט ןיס , ןכומ וקיכעו דסמ וס
 סדגסס | ותקכש ומכ = וכ .ןימססל
 ןולכז .לליכד .סרכז | רככו :. קקדולס
 וכמ6 | סוסו וטיקכס) רספמ יפמ
 ן ויקי  רפע תמדס = ילטימ .סיכרו
 תונסו = ץקל :ךל . ךסנפס ל" רטסו
 לכ ..הפכסוי .לסמכו = גגו .הוטעסו
 םוסק .יכס .,'\כו תודוסיס קל 0700
 ךירססט סמ לכ .ןפככ ללכ ל'ז ס"במר
 וכח יכ יפלנפו . "יתתס רמלפכ וכ
 סנעמס 'ןריפכ וורכד רופק לע ומסלס
 קוס ג"יס דוסיס למ .כקכ סלט כס
 מש6 , סוכלקכ רככו סיתמס תייחפ
 יפכ .'ןכס - למטמס לכ | וקולפנקסכ
 סכסס ק'ג = לל[זק סמ יפלו עודיס
 וילע בש <> , ז"יק | סכוסס לקפסלל
 ןככו = , וטלכזט סירכדס וכ ףיסוסו
 קידנס תקדפ .תילט ונסיפדי. רסס םיק
 סז וגוש סופקו" ספ ספ \ וילט
 ככדס יל כוכק סג . סיגקש ןולקלס
 וס וסוככלכ  רככ\ חסונ יכ דסמ
 רפוס סועמ ו  קיסעמס | תגגמ
 ומוקמ עדונ 55 סז = ולופכ .יכסמ
 יסי .ו> ןס ,כזכיק יס שיק לו ויק
 יקנמְסס יכ ודימיכרעב ללוס וככל
 קכפוכפ סיסו ועמקמ תפמס
 למול פרכפּוְבִמ כככו ₪
 סניעלסל .ס6 יכ ךלו5 ןיסו סמנעמ

 . לומסכ

 רמוא ןיא , ודמל םהמו םהירחא

 מ שמ גוהפ
 , ופוסי ודחי םהור לע הלועה יפל יכ ףונה תומ
 , הלרוגל דומעל םימי ץקמ בושת אלש .ןכש לכ
 תאזה הבדה האציש וניצמ אל םיסותיבה לע ןכא
 ראבתהש םע םירכזנה יאסיאה םג ,  המואמ לכ
 הרות וניתובאל רסמה חנומ רקעל םהל ןיא יב
 םיבתוכה םהילע ורפס הנה , רומאכ הפ לעש
 לומגהו הלוגלגו שפנה תוראשהב םינימאמ ויהש
 ויתומוקמב ןופיסויל אצמת  יכ = , תומה רחא
 ורפס תצקב .ירדנסכלאה הידידיל םנו ונרכוש
 םינותנה  ןמ ראותמה ז"לה ורפס לכו .ו"לה
 ירצונה ירסיקה ואיביסביאל ןכו \ , תוננובתהל
 תא : םהילע ובתכש 'ד קרפ ותנכהמ ינימשב
 ראתה הז רואב רשא) יאיסיאה : הלאה םירבדה
 'זנה ומוקמב ואיביסביאל | ןכו ו"לפב הידיריל
 .שודקהו , השודק ינויב האיסוא ןכ יכ , םישודק
 ןמ < תוברב םהמ  םיבר .תויה םע  (סואיפוא
 ירעמ םיפלא תעבראכ ויה םהיריחב הנה םירעה
 התיה  םהילא = ןילופורטמל | רשא  ,םינויה
 רשא םישנא םלכ , םירצמ לש האירדנסכלא
 דמללו רומלל ודעונו הרומתה םלוע ייחמ וגוסנ
 םהילא םידחוימ םיתבב םיהלאה תא דובעלו
 טרפבו ןומהה תשגרמ םילדבנ | ,םירעל ץוח
 םירדסה לכו  ,תרכזנה האירדנסכלא םוחתב
 םיאצמנה םיחאה תותכב םויכ וניניע הניזחת רשא
 ורמש המה , םצובק ןוקת יקלח לבב םירצונה ןיב
 לא ואצי הלא יכ ללפתו רומעתש ןפואב םתוא
 תסיפת לכל רשאכ לכה יב , ךלשו ילש םתוניב

 דחא ןונגסב םיגהנתמ םלכ יכ , וגב תפו וישובלב לד ינפל עוש רכנ אלו . , תיבה
 םירישב תולפתהו םירומלה לע םיבירעמו םימיכשמו , םתוא להנמה ןקז יפ לע
 ,שחלה ינובנל יוצר םהידי השעמ וא  ,םינומדקה מ םתלוז רובח םא , םילוקש

 םלכ אל ךא , תואתל םימרחו םידוצמ איהש םרמאב השאמ םירמשנ ויה ןכ ומכו
 םתצקו ,  םירכזנה םיתאה תקה לככ טלחהב םהילע הורסא םתצק יכ רחא ךרד לע
 הלא הידידי ירבדלו , הוקיחרי התרה יב םתוארב ןכבו , ערז-תויחל םהל הוריתי
 םהילעו תוישעמל םינותנ ויה רומאכ םישודק  ראתב ודחיתנ רשא יאיסיאה
 ז"לה וקרפ תלחתמ .הארנה יפל תוננובתהל םינותנה ךא , 'זנה ו"לה וקרפב דבד

 ודחיתנ



 הניב | הפ | ירמא 00
 סניא הלאש רמול ןיא םוקמ לכמו ,  שפנה יאפור ונייה םיאפור ראתב ודחיתנ
 | םירכזנה םתומוקמב םהל הארנכ ואיביסביאו ןופיסויה הגה יכ , יאיסיאה תותכמ
 ירקע טרפ לכ תעגמ רסחא אל ןעמל םנמאו ,  הלאב הלא לש רומאה ונתנ
 ןמ יב ורמאש המ ןכ ומכ  רוכזא , םתודוא לע 'זנה םירפסמה תאמ .בתכנה
 ללה ןמזב 'יהש םחנמ ותואכ ,וזחי ירש הזחמ רשא םישנא ואצמנ תאזה תכה
 .ונייה , םחנמ אצָי 'ב קרפ הגינת .תנשמ ל'ז ורמא וילע ילוא רשא , יאמשו
 איתאו יאמש  סנכנו ,תאזה תכה םע תורדובתהה ייח לא םישורפה תדעט
 יפל םחנמ אוה יכ ןמקלדכו ש"ע ייבאכ לבא ךלמה תדובעל אצי רמאד אברכ אל
 ונדוע םודורוה תא האר תחא םעפ ג'יפ ףוסו"ט רפס םיימורל ןופיסויה בתכש המ

 רבד רשאכ אסכל הלע יכ יהיו ,הכולמה ול אבנו וליגכ םידלי םע קחצמ רענ
 רשעו רשעו רשע ובישה םינש רשע איהה ותלעמב ךיראיה ותוא לאשיו םחנמ
 ןמ הדוהי לע בתכ ג'פ תומחלמה 'סב םג .  םינש ז"ל ךלמ יכ ןכ יהיו , רתויו
 וילע אבנ ךלמה לכיהב רבוע לודג ןהכ סונגיטנא תא ותוארב יכ  תאזה תכה
 שיא ןועמש לע בתכ '\ קרפ ינש רפס ןכ ומכ םשו ,הוה ןכו םויב וב תומיש
 םירבדהו , והתאצמ רשא הערה יפכ ךלמה ואליקרא םולח רתפש תאזה תבה
 ויהש רשפא םה םייתמא םא םירבעל ורפסב ןמ 'םג םבתכ רשא םלכ הלאה
 לכיכ אוה םירכזנה יאיסיאה תועדמו . ואטח 'הל יכ עדותהב אבאסמְר ארטסמ
 ועבצא פקונ םדא ןיא ,םהילע םיהובגה ןיריע תרזגב םה םדאה ינב תורוק
 םראל הוהה לכש םירמואה םיקודצה ךפה ,הלעמלמ וילע וזירכי אלש הטמלמ
 ןמ .וילא דרוי ער וא בוט רבד ןיא | , ויתוצעומו  ויתוריחב יפ לע אוה
 םירבדה תצק תויה ורמא רשא םישורפה וכרד , הלאה תוצקה יתש ןיבו , םימשה
 שיא חור רשא יפכ , ויהי אל וא ויהיש םמצעב םיירשפא םתצקו םימש ידיב
 הרותב ןנובתהל םידקוש יאיסיאה רמול ינוצר תאזה תכה ילעבו והשעמ לבלבי
 ןכ הזב םירזענ ,תואיצמה עבטב םיאלפנ תודוס לע הנממ דומעל םילדתשמו
 םישורפה ורמאיש המ חנומל םהל ןיא ךא , םהינומדקמ םלצא תועדונה תוערה
 ןופיסויה בתכ שפנב םתועדמו .  תרוסמה לע םג וניוטצנ בתכבש הרותה םעיכ
 תודספנ תופוגהש תמייק הנומאל ונימאי םה + ל'זו 'ז קרפ תומחלמה ןמ 'ב רפס
 םהשו .,תומה םגישי אל הנראשת תושפגה םנמא , דימתהל ונניא םרמח רשאב
 גנועו .תוברע הויא ולאכ תופוגב רגפהל קרה ידוסיה שאה םוקממ תובצחנ
 תואצויכ הנחמשת םיירשבה םירוסאה וסמי יכ היהו , המהב ןתוא ךושמי יעבט
 ורמאי תובוטה תושפנה לעו .  תבשל תוהיבגמ הנבושתו ךורא דובעשמ ישפה
 ,,אלפנ גנוע ןהילא רמשנ וב רשא םוקמ סונאיקואל רבעמ ןוכשל הנה תוכלוה יכ
 חצ חור ןעי ,  ירירמ בטקו גלש וא זוע תורטמל רבעושמ וגניא אוהה קלחה יב
 .םוקמל תוחדונמ םנה תוערה ךא ,חצנ תומיענב ונמייקי דימת וב בשונה ינופצ
 ושפנה הנושארב יכ ובשהיו .הלס םלוע דע החנאו ןוני אלמ הקוצ ףועמו הרעס

 תויחצנ
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 םלועל הנאובכ יהיו , לועה ןמ תוקוחרו קדצה לא תונותנ ןעבטב | ןתויהל תויחצנ
 ךא ,וילא הנבושת רוע רשא בוטה תוקתל תובוט רתוי תושענ תובוטה הזה
 םיפוגב תואבחנכ ןהימי  תדמ ויחש המ םעו . ןעשרמ תובכועמ הנייהת תוערה
 השקוה תובר  םימעפ הנהו , ד'כע ומתי .אל םיוניעב הניקלת תומה רחא הנה

 .תאזה תכה לע המואמ לכ זומרל אתכוד דחב ןדיד אנת טימתשא אל ךיא ילצא
 םלצא אצמיה תעדל ונימכה ירפסב יתוניב רחא דצמו , העמש םימעב לרג רשנ

 תשחכהב םיוש םתויה םע יב יל הארנו :; םיסותיבל םיקורצה ןיב שרפה רצ
 הזה טרפב הער םיסותיבה תבד איבמ ןיא הנה , רומאכ הפ לעש :הרותה
 < לע יתבשח ןכ םגו , תומה רחא הלומגו שפנה תוראשהב םיקודצכ ושחכיש
 תומשה יפולחב יקבה .לצא טרפבו , יאיסיאו םיסותיב ראתה םש .תברכ
 רייצל .רומאכ םהל םידהוימ .ואצמנש םיתבה ינפמ אוה לקנ .יכו = , םינומדקל

 אוהה רמאמה יתיאר דועו , םיסותיב ראתה םש דלונ-יאיפיאו תיב תבכרהמ יכ
 אמק קרפ םירפוס תכפמב .ןכ םג אבומה םיצרש הנמש קרפ תבש תכסמד
 יוכו ןיליפת ןיבתוכ ןיאש ןינמ יסרגה עשוהי 'ר תא דחא יפותיב לאש : לזו
 . םע שיש , ןוי ןושלב הבושמ ל"ז י"שר ותוא שרפ רשא , םולק ול רמא דע
 ןופיסויו הידידי ירופסמ ונעמש רבכו , ינוי היה אוהה יפותיבה יכ טופשל הז
 - תולילגב םירבעה ידלימ ונייה , םינוי םלכ ויה הלאה יאיסיאהש םירכזנה

 בוט רבד שיגרנ רכזנה םיצרש הנמשד הזה רמאמה ןמ םג . האירדנסכלא
 תוצמב ישורפה דגנ הכלה רבדל ומצע עקות היה אלש , אוהַה יסותיבב
 הטקש החנ הלאה םירבדה לכ ללגבו , המהמ םישקה םיקודצה גהנמכ ןיליפתה
 םירבדב םיקודצה ןמ םינושמה , יאיסיא ונייה םיסותיב ונייהד טופשל יתבשחמ
 םרכזש ומכ תותכ יתש וארקנ הו , רומאכ לומגהו שפנה ןינעב טרפבו הברה
 םתועד לכב וותשה םאש , ןילוחד אמק 'פו תובאד אמק 'פ ושורפב ל"ז ם"במרה
 םידחאל ויה הזה ערה ףנרב םנמא , תחא תכ קר ויה אל הבראמ ובר יכ ףא
 שקבת יכ הנהו , רפסה לע הבותכה לצא הפ לע תמא תרות ונל ו אלש
 ורמאב ,הלאה תותכה יתשל םיארקה ןיב לידבמ אוהש אצמת 'ג רמאמ ירזוכל
 םימכתל .עריאש המ רובעב הטש ןב ןועמש ימיב הליחתה תוארקה תעד יכ
 בר ןמז = סונגיטנא ימיב .ולחה רבכ םיסותיבהו .םיקודצהשו , ךלמה יאני םע
 ןב עשוהי תנשמ תובא תכסמ שורפב ותערל הטונ קחצי ןוד רשה םג , םדקמ
 תונימ םלכש םינוכנ רתוי ןיארנ תובא שורפב ם"במרה: ירבד ךא +, היחרפ
 םוארקי םירצמ תוצראב :ל"זו ל"ז אוה בתכש המ קר םתוניב שרפה ןיאשו תחא
 תלבק לע קולחל וליחתהש םהו םיסותיבו  םיקודצ םימכחה לצא םמשו םיארק
 יאני השעמ ורפסשכ. רמואה קרפ ןישודקב ,ל"ז םנושל תמאבו , כ'ע ונימכה

 שיחכהל תחא תוגימ ולכש ונתואר ירהא פ/068%מאה ירזוכה תעדל הטונ רכזנה'
 . רשא הדרפה םהב אוצמל חרכה ןיא , שורפה לבוס םש ארמגה ןושלו , תרוסמה

 םנמא | הי
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 השעמ םש רפסש רכזנה ח"יפ ג'י רפס ןופיסווה ירבדב יכ ןכש לכ ; הנניא םנמא =

 םישורפה יכררמ ותוא וכשמש םה םיקורצה יכ בטיה ראובמ 'זנה ךלמה
 רופסל וניב שרפה תצקב םהה וירבד ריגמ אוה יכ םע , תרוסמה תשחכה
 תוניהבה הלא התע בוזענ םלוא , א"כ קרפ ה"עב הז לע רבדנ רוע רשאכ וניתובר
 ןיב הנה ,הניעב תחא תב .יאיסיאהו םיסותובה ךיא ונבתכש המ ןינעל בושנו
 הב :עבוק ינניא רבד ףוס יכ) והתו לבה וא הנוכנ תאז יתרעשה היהתש
 רשא ירדנסכלאה היריריב רבדא המ עומשל ליבשמ ארוק ךנוא טה (תורמסמ
 + . ךינפל תת יתוליחה

 . ונתרותל םיתואנ רגזנה הידידיב ואצמנ רשא םיבוטה םירבדה

 תוחצ וב רבדל ריהמו ינויה ןושלה לעב ירדנסכלאה והירירי הוה שיאה 7 קרפ
 רמאל םירפוסה והוללה רשאו , רפס לע בותכל שונא טרח ישפות לככ

 , והער ךרד זחא םהינשמ הזיא ימייסמ אלד . ןוטלפאל ויתוכילהב המרנ הככש
 תודע ןכ םג םתצקב רשא , דחי םיספדנ םירובח םיעבראו השלש ונממ ואצמנ
 בפסל הברמ אוה רשא .בתכבש הרות ישורד םבור ,ונדיל ואב אלש 'ירחא לע
 .יקב לודג ףוסולפ היה אוה , ונל התתל חולשה השמ ונינודא תלעמבו , החבשב
 ףיסוי םג  ,םיוגב םש וינפלמ ול אצי רשא רחא םכח לכו 'וטסראו ןוטלפא ירפסב
 ,םדגנל ךרדה טרי יכ םהירחאמ רס םעפו םתובקעב אצויכ םעפ היליד ןמ תושדח
 - םיארנה חמ םירבד תעידימ יכ תומוקמ המכב הדומ אוה הנה תאז ותמכו לכ םעו
 , חור ינויערו המה לבה וינוימדו םדאה תובשחמ לכ ,הלעמו םייצראה תודוסיב ונל
 שא שיאה .ימ ל'זו םימשה ןינעל ו"פת ףד תומולחה ןמ ראותמה ורפסב רמא
 ןוציקה לגלגה םאו 2 בבוס ישימח םשג וא הכז שא וא ואפקש םימ םה םא ערו
 דספנ יתלב םלועהש ראותמה ורפס שארב םג ןכ יכ) םירמועה םיבכוכה וב רשא
 לגלגמ הלעמל ןיאש תורואמ יהי קוספ ארזע 'ןה רברכ לכה תא'ףיקמ ותויה בתכ
 םא םמצע םיבכוכהו ? טרחב רייוצמה חטשכ קר ונניא וא ,יבוע ול שי (ףוג תולזמה
 תלבשמ שפנ ילעב םה םאה 2 רורבל הבעתנ רשא שא וא , בהלנ ייצרא רמוח םה
 וא יעבט סאה חריה רואו 2 חרכהב וא ןוצרבה םהיתועונת ? הנמיה םירפח וא
 לע ןכו ? דחי םינפה ינשמ וא שמשה רואמ וא המצעמ םה םאה היצוצנ ? ירקמ
 \ פוגה תבכרהמ דלות םאו ? התוהמ תערל ראפתי הז ימ ח'פת ףד שפנה תודוא
 םע עוגתה תומה תעלו 2 חומב םא בלב םא הנכשמו , ץוחה ןמ וילא ררת וא
 ואצמנ םישורדה הלא לכב יב ? חצנל דימתה וא וירתא ןמז םייקתת וא ףוגה
 המל קפסה ריתה 'ג ףד .ןושארה ורפסב תאוה המדקהה כמו , ונרכוש תועדה
 , ושפנ תוהמ עדי .אלייכ ומש תא ארק אל היחח ינימ לבל תומש ארקש םדאה
 ל" והטא ןכ אל םגשב) לכ א 4 והש ארובה תוהמ ערי אלש ןכש לכ
 הנאלוקסוטב ואיל"וט ה"אב ץילמל כ'ג:אצמת םירכזנה ויתוקפס יִרבַַפו(ז ו בפ

 הנושארה :
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 יואר ןיא הנמאה + תומ בוט הנהו 'ט ר"בב ריאמ 'רכ ורמא לצא הנושארה
 תוראשהב טרפבו וגרכזש ומכ ול םש הידידי אוה רשא ויתוקפס לכ יכ שירחהל
 תלהק רמאמ ךרד לע : הדבל 'תישונאה המכחה תניחבב = ונממ .םנה ,שפנה
 הלועה םדאה ינב חור עדוי ימ תויהלא תורעהמ טשפומ םדאכ רבדמ ותויהב
 םיקיפמ םירכזנה הידידי ירפס אלה הרותה רצמ עדונש המב לבא , 'וגו איה
 ורפסב האר , תומה רחא תראשנ קפס ילב שפנה יכ בוטה ורבד :ןז לא ןומ
 , ידמע דומע הפ התאו 'תי ורמא לע ח"גר ףד הנתשמ יתלב םיהלאהש ראותמה
 ראותמבו , םיהלאה לא בושת חורהו בותבה לע ד'לש ףד םהרבאמ ראותמבו
 ויתתנו הנח רמאמ לע ופוסב .ןכו תאזה המדאה לא ךיתובישהו לע תומולחה ןמ
 'ר לש הפיה ורמאמ לכ םע רשא ; ו"פש ףד םיחרובה ןמ ראותמב טרפבו ., 'הל
 הבר רבדמו םיצרש הנומש קרפ ילבבו לטונ היה קרפ 'שוריב הירזע ןב רזעלא
 השא ירבד דאמ ללהיו םש רכז :הידידי אוה ,  ךלפב אלא השאל המכח ןיא 'ט
 וליפא םיץץידצהש  ג'פ ילבבו  ימלשורי תוכרבב ל"ז םהירבדכ  תרמוא המכח
 בותכהו 'וגו םכיהלא הב םיקבדה .םתאו בותכה ןמ , םייח םיאורק םתתימב
 ישוק ול הריתה הזב רשא ,  והיתוכדו 'ה ינפל אוהיבאו בדנ םידירשה תתימב
 וילא םזגי יִּב , תמוי תומ לופכ הרותה ןושל אָּב אטוחה לא התימה דועיב המל
 כהה בתכש המ יפל יכ :ןעיו יח ונדוע תמכ ותויה םע .שפנהו ףוגה. תתימ
 ןימאמ היה רשא ןוטלפא , ח"פ יעיבשה ורפסב ונאי"מריפ ואי"צנאטל ירצונה

 אצמנה ןיב שי לודג שרפהו , תרשואמ התויה ןימאמ ז"כע היה אל שפנה תוראשה

 שפנה ןימאה דבל אל הידידי הז יכ ךל ררבתי הנה ; תואיצמה רשואמל ארירג
 אצמת ויתומוקמ רתי ןיב:ןכ יכ . התויחצנב ןכ םג תרשואמ לבא , תראשנ
 : ל"זו וניבא םּהרבא לע בתכש ו"טק ףד = לבה .ןברקמ ראותמה ורפס .תלחתב
 , םייחצנה םייחב סלעתהו םיהלאה לא ףסאנ התומת ינב םייחה תא ובועב םהרבא
 םקלח רשא ףוגב תושפתנ יתלב תושפנו םיהלאה תואבצ םהש םיכאלמה ןוימרל
 םייפוגה םייחה ןמ תחא םעפ הררפנ רבכ רשא שפנהש ונימאה ןכו . חצנל רשואמ
 קתענ אבה 'פב איבא ה"עב רשא ךורא ןושלמ רורב ונארת : , םהיֶלא דוע בושת
 תושפנה ןמ שיו : הלאה םירבדה וב רשא תומולחה ןמ ראותמה פ"'קת ףד ורפסמ
 שקבת יכ ןכו . שדחמ םהילא דוע הנבושת םייחה תרבח לע ןגנעתהב רשא
 לע תערל שרדנה לכב םיתואנ םירבד ול אצמת שפנ תלמב וירפס חולמ
 םג אצמת תומה רחא תושפנה רשואב הלאה םירבדכ יכ עדתש םע . היתודוא
 יפמאקב ןגונעת ורכז ירחא וירבד םויסבו ,  ינוד"יפ ראותמה ורפסב ןוטלפאל
 עיקר ינפ לע רשא םישודקל ןרבחתהו , ונלצא ןדע ןגה ומב םהל המהש יאיסיליא
 ךרד לבא , ןטשפכ םנימאיש לכש לעבל תואי אל תאז לכב :ל"זורמא םימשה
 . כ"ע ונמיה בורק וא ונרמאש הזכ אלפנ בוט םיבוטה לא רתעתה ול תמאתו ללכ
 תרשואמ יתלב שפנה תוראשהב ןוטלפא לע וירבד ונרכז רשא ואי"צנאטל רפוסהו
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 םימשה אבצב רכז הידידי אוה רשא קפסה םג : ינודיפ הזה ורפס האר אלש הארנ
 םוליפנה ןמ ראותמה ט"מר ףד ורפסב הנה , ןיא םא תלכשמ שפנ ילעב םה םא
 ןוילעה קלחב אוה םנכשמ ותעדל רשא :םיכאלמה תואיצמ לעו , ןכ .יכ חיכוה
 לובלבמ ראותמה קרפב טרפבו ,  תומוקמ המכב רבד םימשה תחת ריואה ןמ
 םיהלאה יינב ואריו קוספ לע ט"מר ףד  םיליפנה .ןמ ראותמבו .'ש ףד תונושלה
 השוע ררושמה ירבד לע םלענה תור שרדמב אצמנה לא םיטונ םירבד בתכ
 םכחה ואיבהש המ יפכו , ונינפל יששה 'פב ה"עב רוכזנש ומכ תוחור ויבאלמ
 'תי הולאה 'תואיצמו , םיהלאה ינב ואריו :אוהה 'בותכה לע ושורפב יטאנקיר
 החרז רשא חנומל וירפס לכב ול אוה,תומשג תבורעת םוש ילב הרומג תודחא דיחי
 ןמ האותמב ןכו = , ז"'צש ףד תונושלה לובלבמ ורפסב אצמתו , שמשה וילע
 ,הדרנ הבה , םדא השענ רמאמב יוברה ישוק לע ריעמ אוהש ט"צר ףד םיהרובה

 קיזמ יוברה ינוי ררושמ והימוא רבדכ הכולמב יכ ועיצה ירחאו ..ונממ רחאכ היה |
 יכ ,אעראד אתוכלמל אעיקרד אתוכלמ ןיב הזב שרפה ןיאש רמא ,הצדנ תודחאהו
 .םיארנה תוחכל זמוה יוברהש ורמאב ישוקה ריתמו .,וניהלא אוה דחא קפס ילב כ"ע
 תלד לעונ אוה הדי לע רשא כ'ג ןידה תדמ יכ םע ,טבשל םא רסחל םא 'תי ונממ
 ישילשבו ט'צ ףד םיבורכה ןמ/ראותמה ורפסבו . דסח הננה תוערה תולועפה ינפב

 תארמפ זמרה וכ רמא רשא ח"יש ףד. םהרבאמ .ראותמבו ז"סקת ףד השמ ייחמ

 תואיצמ הרומה היוהה םש :ונייה 'תי ויתומש תשלשל אוה םיבצנ םישנא השלש
 םשו ןלכ תוארבנה איצממ ותויה לע הרומה תוהלאה םשו , והומכ ןיאש יתמא
 תודחא 'תי ןב ןימאנ פ"כעש וירבד דאמ ראב ;םמויקב ותחגשה לע הרומה תונדאַה

 ראוהמה ורפסבו . ךרד-ימימת לארשי ינב לככ תומשג ירצ לכ תקחרהב הרומג
 ןמואה 'א ר"בב ל'ַז םרמא תרומת תישארב קוספ לע 'דו 'ג ףד םלועה תכאלממ
 םלועה תא אָרבו הרותב טיבה ה'בקה ךכ תואסקנפו תוארתפד ךותמ הנוב הזה
 ושפנב הלחת הקחי .רשא:םכהה שדחה ןוימדל יכ בתכ אוה ; 'וגו יננק 'ה רמאנש
 + לכשל .ץוח. ומלצב ותומדב שיה לא ונאיצוי  ךכ רחאו ולכ ןינבה רויצ
 : רפסמ תמידק לבא  ,תוארבנה ללכמ איהש תיינמז אל ('ה ףד שאר) המידקב

 " לאה ,

 רפסכ ןייעו 0% 'ופ) .סודק בעומס | ןינעכ 'ס קרפ ןמק) 'יפ סז ןונגסכו = : (ספסוס)

 סגס רמופמ 'כ כ'פ ףד ימורכימ יגיד וטתטס סכקנ וט65ול סהמט 'ר  לודגס ףוסו)יפסו כרס לס יזעול
 ונוס .(ךוכ רד / 6 .ינעודוס .קוספ לע סכונמס = רפסכ וכממ .5כוס .למסמ סט סינמס ומכ) | ונוליפ יכ

 סיסמ וכוס סוסע כרקתמ :וילפ לודג קב ז"כע , ינל יקכתכס ומכ ןוט)פ6 סעד רולקכו קוידכ כ'כ סקול
 < .ונפמ "כט .ןפ69ופ 500 ןמס סגס , קוגתתסו תוקלכ ססש 356. 5קוה .360 לכטכ .ןככס ופו'דיִססו תוכולס
 ונ"יטופפ ומכ ספזלתלס ינ"ימידקלס לש תכ ןיס לט ינ'פוירוס יי"גינוטלפסס יכו , וגממ קודרפנו קו
 1סוכבו6 .ןוסוג 'כ ןכו , סט ם"מכו סילכוקמס . ?"ןמ וכלקתי = קסזס תעדס 36 ל וופו וק"י)יכמס+
 וכסס ונויס סנועס | תופורככ 'ס" ד)* לטו .ופרבנמ - תונוש6לס .תוסילכס למול ט"נק ףד יטילט וגונ6יד

 סנועס 5 דיפומו לפויו יכ5 לוס רע6 תוכולמ  ןוינעס לעופס לש י6"ידיססו | תוכומס לכ וכ לט ןועפר
 ( = ) . סבולכ ד'5 ףד מ. שורד יעלקסוממ קוקרדכ ןייעו .  '\כע ךועת ילןוס
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 יתעדל רשא) ילכשה םלועה תא  ונממ ץוח אלו ולבש םצעב ליצאה ה"ב לאה
 שחומה םלועה תתשוה ותעל ונממו (תוריפסהו תוליצאה םלוע תמאה ימכח והוארקי
 ראותמבו , ב"עק ףד המדאה תדובעמ ראותמה ורפסב םג םשו קלחכ קלח ולכ
 , ט"נר ףד הנתשמ יתלב םיהלאה תויהמ ראותמבו ו'פר ףד תונושלה לובלבמ
 ורוא והנכי וא  ,םיהלאל רוכבה ןבה רכזנה ילכשה תוליצאה םלוע תא ארק
 ישילשה ורפסבו .םשגומהו טושפה ונב וארק רכזנה שחומהו , םשג-לכמ יקנה
 ואיצמה יקלח לע םירומ לודג ןהכה ידגב תויה בתכש ע"קת ףד השמ ייחמ
 רשא ולכ םלועל ותלמחו ותבהא ריכומכ 'תי וינפל םהב סנכנ אוהש רמא , ולכ
 לרחא אל הז ןינעל הנהו . רסח וילא תוטהמ שימי לבל שקבמו , ודיחי ונב אוה
 וניתורודב םירצונל לודגה םכחה בתכש המ יפל יכ ! ןובנ ארוק ךנזא ריעהמ
 רשא ירחא , יימורל ינויה ןמ ור"דנמיפ רפס תקתעהל ותמדקהב ונייקיפ ואיליסרמ

 שאר ויחא ואיטימורפו םינכותה לודג יטנלאטא םירצמב ואצמנ השמ לש ורודב =
 רהבש ןמאי םימכוחמה םימוטרחה רתי םע םתמכה ללגב רשא , םייעבטה
 תמכח לכמ המלש תמכח .ברתו רמאנשו , לזרבה רוכ המש ןחבהל םיהלאה
 ןישרח לכד ןוהישארב םעה אריו קוספ אשת רהזב ורמא םהילע ילוא םג . םירצמ
 תונברקה לכ 'פ תוחנמו .'ט הבר תומשב רשא , 'וכו סורבמיו סונוי ווה םירצמד
 רודב הנה ; הלאב םירופסב קיפסי והד לכ םש יכ , ארממו ינתוי םתרומת ורכז
 םימריה ןוי = ןושלב ארקנ אלפנ םכח םשל הכז רכזנה ואיטימורפל יעיברה
 , לודג םימעפ שלש ונורתפש וטסיגימיסירט והונכ רשא , ואירוקרימ 'םיימורלו

 הזו . לודג ךלמ הז ללגבו לודג ןהכ הז ללגבו לודג ףוסולפ םירצמל היה ןעי
 רבחיו , תוהלאה תמכח לא םיבכוכהו תויעבטה תמכחמ רובעל ובל חבג םימריה
 דחאה , תויהלאב םייטרפ םירפס ינש ןוי תפשב םינוילו ירצמ ןושלב םירצמל
 ארקנ רחאהו | , ותלכיו םיהלאה תמכחמ ואשונ רשא רכזנה ורדנ'מיפ אוה
 ותויה םעש םוריכי תמאב םהיאור לכו , יהלאה ןוצרה לע רבדמה וא"יפילקסא
 תוסמה תא עריש אוה בורק יכ , השמ תרות יבקעב דאמ םב אצי רכנ םעמ
 ליכשהל ררחיו ,שדק ארקמ ותרות ןתמ עמשו , םירצמב וניהלא השע רשא תולודגה
 לע רשא , הילא וירובחב הטנ ירכנ ותויה םעו ,  םירפוסו םירפס יפמ התמאב
 רבד םושל תסחיתמ הרעה וזיא םהב תאצמנש םינומדקה םירפסה לא יתואתמ ןכ
 יתואר ירחא םייחל ינכזי ירפח יהלא אוה םא הנס ינכוש ןוצרב יבל שחר , ונתרותמ
 תקתעה ידיב הלעתה 'תי ומש דובכל תוסנל ,הז ירובהמ לארשיב הבוטל תוא
 תותואנ יניעב הנייהת רשא תורעההו תומדקהה םע ,םירכזנה םי"מריה ירפס ינש
 בורקו דספהמ קוחר םהב יהי ליכשמ לכש ןפואב , לוחה ןיבו שדקה ןיב לידבהל
 ור"דנאמיפ לש ןושארה קרפב יכ ערתש אוה הז ירופסב והצרא רשא הנמאו חוירל
 םוהת ינפ לע ךשחה ןינע בתוכ ונאצמת ', הריציח לע רבד :וב. רשא :רכזנה
 תוליצאה רואל סחי אוה םג יכ הארת םשו , םימה ינפ לע תפחרמ םיהלא חורו

 םשג לכמ הז לב םע קוחר , ונרכז רשא חידידי רבדכ םיהלא ןב ראָּת רכזנה =
 תולעפהו ו ט
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 בושחל  יתררועתה הלאה םימכחהינש ירבדמו . 'הלורי בותכי רשא לכב תולעפהו
 ןמ ונניא , 'וכו אבא אשידק םושרה רמאמה תא ובתכ תמאה ימכתש חנו ול יכ
 יט"אנקיר םכהל םיאצמנה םירבחה ןמ וב אצויכ ךבל לא ןכ םג ךבישהב המיתה
 בוטב םוניבי םיליכשמה רשא םיפלחתמ תומוקמב ותלוזלו , תומ ירחא תשרפ ףוס
 לע שוחד לכב דומעת קר , םישגהל ךלובג תא רובעת אלש דוע .לכ יב ,םעט
 , דחוימ ללכ ךרבתי וב הננה ונתגשה לצא תקלחנ התויה םע רשא הלכשה .תניחב
 רבדכ האי"דיאו הריפסו רואו תוליצא וא אוה ןב םא תומשח תאירק לע אלה
 םויאופרה וירפסב ונילאג םכחה רבד םימעפ המכ רשא תא ביטיה , ןו"טלפא
 לע : ,ודרפי והערמ שיא םהייונכב םא שוחנ אל םינינעה לע םימכחה םיכסהבש
 רצ .לכמ םתויה ודוו בל ימכחש יטרפ יאנתב יתאמ  םנה םירכזנה הלא ירבד לכה
 שאר ירבדל יכ עדת עודי םג . ןיאכ ויהו ורקעמ םויקה לטב יכה ואלב יכ , םינוכנ
 ינו"איל שיא וא"יריפמאק םאיבה רשא וירפסמ תומוקמ המכב םירצונה ימכח
 הפוצכ רומאה ןב ראת רכז סימריה אוה , וטסיגימסירטה ירפס רואבל ותמדקהב
 אוה םג רמא יימורל הידידי ירפס קיתעמ ירצונ םכח וא"יניליגה רשאכ , םתד לא
 םתובלב םירשיה לצא תמאבו ; ונרכזש הירידי תונושל לע הלאה םירבדכ ותמדקהב
 ךא , הבושמ הז ירה ותד תוכזב :ךפהל הברמה לכ יכ , הלהת הז לע םהל הואנ
 רשאו ; הרשיו הרותה תומלש לע הנה .ונוליחה וב רשא הידידי לא בושנ בוש
 , הב רשא תוצמה רתי ןהש םהיתודלות לכ הנירהת תומאכ םה תורברה תרשע
 וידו קוספ הבר רישו תרטק האלמ בותכה לע ג'י הבר רבדמב ל"ז םהירבדל בורק
 ףד) תורבדה תרשעמ ראותמה ורפסב טרפבו תומוקמ הברהב ךיראה , בהז ילילג
 החובג .רבד ., םלועל ףלחתת אלשו לטבתת אלשו התויחצנ לעו .. (א'פשו ו"מת
 רשא תולעמ עברא רכוש ירחא יכ , ונ"קת ףד השמ ייחמ ינשה ורפסב ההובג
 תופקשה עבראו , איבנו ןהכו הרות ןתונו ךלמ היהש ונייה השמ ונינודאב ואצמנ
 תאנשו בוטה תבהא קדצה תרימש םעה לע ותלמח ןהש הרות ןתונ לכל תויחרכה
 תונתשהל םא ןמזה ךשמב הנה ,היהש ףוסולפ הזיאמ ורדוס רשא תורותהשו , ערה
 קורפל םתוא איבהש לודג בוטל וא , םהלש תוינגס לטונ רשא לודג ערל םעה בצמ
 בתכ .,ץראה ןמ וחסנו ופלח ונתשנ אלה , םינומדקה םהישארב טועבלו לוע
 לבא , םלועל תונתשהו קספה הנגישי אל תמייק איה הדבל ונתרות םנמא : ל'זו
 אוהו) התע דעו הבתכה םוימ התיה ןכש עבטה ימשרב המושר איה ולאכ דימתת
 תיחצנ .ןכ ומכ ראשתש הוקת שיו , (הנש םירשעו שמחכ ינש ןברחל בורק היה
 רשא תוינתשההו תוכופהתה לכבו ,ץראה לע םימשהו חריהו שמשה ימיכ םימלועל
 ןאכ דע ,הבש הלק הוצמ וליפא לופתש םלועמ ולבס אל ונמע ינב לע ורבע
 'ה קרפ 'ד רפס םיימורל ןופיסויה ןכ םג בתכש המל .םימוד םה רשא ,וירבד
 , המואמ לכ חנתשת וא לטבת לבל םיהלאה תאמ תחגשומ איה אלה ונתרות :ל"זו
 , ב"ע , תרחאב התרוצ רימי וא התוא שדחי וב רשא ןמז םוש םלועל אוביש הלילח
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 םיסתיתמו םיאלפנ םירבד לע תורעהו םיזמר .היתוצמו הירופס לכב תויה לעו
 תועיטנב ץצקל לכונ אל םהה םילכשומה לע ונדמע לכ םעשו. ) שפנה תומלשל
 ןכ ומכ ךיראה , דחו לכה תרימש לע דוקשנ לבא הב ונל תווצמה תולועפה
 ראותמבו גל"שת ףד ןירוח ןב אוה קידצ לכש ראותמה ורפסב טרפבו תומוקמ הברהב

 םש בתכש ח"מש ףד םהרבא ךלהממ ראותמב ןכו . ד"נשת ףד תוננובתהה ייחמ

 ומר ןה תובותכה תורותה יכ םלצא םייקתה ירחא רשא םישנאה ןמ שי : ל"זו
 תרימש לע ודיפקי אלו םהה םירויצה.תנבהל םמצע תא וניכי ., םילכשומ םירברל
 רוקשל ךירצ יכ ,ונלצא רשויה ןמ הנניא תאז ןתלקה הנמא ; לעופב תורותה
 רשאכ תולגנה תא ןכ ומכ רומשו תורתסנה תתמאב לכשה ,רחי י םיקלחה ינש לע
 ונניאש ןכש לכ , ינידמ ץובק ילב רדב םייקתהל עבטמ ונניא םדאה אלה , וניוטצנ
 ,' לונרבל הלמשומה לא ןתנהלו תוישעמה :בוזעל ול תואיש רמוחמ .טשפומ לכש
 םידומלה ןמ רוס יתלבלו ונתאמ שרדגב לשרתה יתלבל ונדמלת םנמא הרותהו
 רכז אוח ףבשה יכ עדנו ליכשנ םגשב , ןה .וניתובא ונורוי רשא םייהלאה
 תאז לכב אל , (* םיאורבה תתיבשלו ארובה :תלוכיל | ןוכמ 630 קלפכ דוע (*
 המראה תדובעו שאה תרעבהב ויתורות לע רובעל לכונ  תפיכמ) סוס ןוטלס ספ

 ןידב תלוזה תא ץוחלו ץראה תא רוחסו אשמה תאצוהו - סיפוק
 , ורסאנ ןותבשה ימיב רשא םירבדה הלאַב אצויכו תיברתהו ןודקפה תלאשו
 בוזענ , םיהלאל תודות םלשלו שפנה גונעתל ונתוא ריעמ  גחה םוי תויהב אלו
 הלימה תוצמ תויהב אלו , שדק תררהל תוצבקתמה תורובחה לא ףסאהמ וב
 ירבד ונשפנב םידילומה םינויערה ילזלז .תורכלו םלכ תורתומה סואמל תררועמ
 תחאל תחא תוצמה לכ הז ןפואב אלה ; ונתלרע רשב לעופב לומהמ בוזענ ,והת
 בושחל וגל שי לבא , זמרהו רויצה לע הפקשהה ןהב ונל קיפסה ידמ , הנלטבת
 ומכו , ףוגה ןוימדל אוה לעופב ןתושעהו שפנכ איה ןהירתס לע הדימעה יב
 דרוקשל רתסנה תרימש םע ונל שי ןכ , שפנה לכיה ותויהל ףוגה םויק לע חיגשנש
 . רתוי ןהיזמר ויהי ןתושעהב הנהו , ונתרות תוצמ לכב הלגנה תרימש לע ןכ ומכ
 . שא וירבד ןאכ דע , תחכותו רשח לכמ קחהתנ וניתולועפ םוסרפבו םיראובמ
 ראותמה ורפסבו , הנממ 'ז רעש הדקעה לעב םכחה בתכש המל םימוד םה םנמא
 טולו םהרבא ירופס לעו , הדקעה תודוא לע םיפי םיזמר בתכ ז"כש ףד םהרבאמ
 :ראותמה ורפסבו , א"כש ףד םודס ירע .תשמחו השמחה תא םיכלמ העבראו

 , םלפה תארמב וזמרנ ותערל רשא םירמחנ םירבדב ךיראה ק"ת ףד תומולחה ןמ

 םיופצ וישעמ לכש םע הנותנ תושר םדאל תויה לעו .. הלאב אצויכ ול הברהו
 , א"סר ףד הנתשמ יתלב םיהלאהש ראותמה ורפסב בתכ הפי , םיהלאה לא םדקמ
 רבה ונישעמ לא רתועמה בס"שַת ףד לומגהו א"שת ףד תונברקה תרבד לעו
 ישיאב חיגשמ ה"ב לאה תויה לעו . תולכתשהל תמאב םיוארה םייטרפ םירפס
 ןורחאה ורפס שאר רבד הפי , וב םינימאמה לכו לארשי ינבב טרפבו םדאה

 ראותמה ,
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 בתכ ,םיירות יתלבו םיירות םירחא םישורד לע םג . וי"אקל ותוכאלממ ראותמה
 רובעת יכ ללכבו , לכשה יניעל הואת הבונה ירפ הזיא ונממ טקלתי רשא ןפואב
 םשרדת יכ הלקנב תאצמו) םירכזנה וירפס השלשו םיעבראב רעשל רעשמ
 המימתה ונתרות תלעמו תוהלאה רבדב יכ ךל ררבתי ,  (םהיראתו םלכ תוחולמ
 רבדמ אוה הנה , הוצמ רמוש לכל הווקמה רשואהו 'ה ריחב השמ תוחבשו
 ויתורמאב עובקל שלו שמו הנשמו +, הנכי - םשב רשא הלעמה םדאה רותכ
 , . וטומי אל םירמסמ םהה תורוהטה

 ךל דוע ףיטא ךיניעב .בוטה תושעל ליכשמ ארוק יל הטודמכ הנחו
 דחי םיספדנה םירפס ג'מה יתלוז ךיא עדת יכ ,הלא יתורעה הזה שיאה לע
 רשא וילא םיסהוימ םירובח ינש הטשל ץוח דוע ואצמנ , יתרבוש ,ומכ ונממ
 ונאצמתו < , םיתעה ןמ .ראותמ דחאה .ייִמורל ינויה ןושלמ | םה םג וקתענ
 יבתוכמ םתלוזו יפרפה סי"ניטסאטימו ירשכה | וסוריב. ירפס = לצא םפדנ
 ותויהל ינאו  ,דחי םירמשנו ונימ תא ןימ אצמ םירצק םלכ םתויהל יכ , םיתעה
 קרפב ויתקתעה הז ירובחב אצמת רשא..םלוע ימי יקרפל ךרטצמ המ ןפואב
 םדאמ ליחתמ , תוירותה תוינומדקה ןמ ראותמ אוה.רחאהו .'ג רמאמ ב"לה

 ונלצא אצמנ אל וא בתכ אל האלהו אוה ןמ יכ ,לואש תתימב םייסמו ןושארה
 תולמ וב .ורפחש ןשונ ןשי תסונמ קתענ ןעי תויעטה הבורמ הנמא אוהו ,רתוי
 . םיאצמנה םירבד המכ וב הארי יכ חמשו וילע ןורי קידצ 1 המ יהי * . תורושו
 ובלב םשררי הנובת שיא .םג .ילוא רשא ,םירזופמ םישרדמב וניתוברל ןכ ומכ
 .ודיגה ימ ןומדק ןדעו ןמזמ השעמה הזו רבדה הז רמאל ובשחב יפוד לש תודגאל
 הזכ רפסב וילא בורק וא םבתככ םאצמהב הגהו ? הלאה תומולחה המו םהל
 , תרחא ןושלו הפש ינעלבו ינש תיב ימימ (רכזנה הידידיל אוה םא) רבוחמה
 וכמסיש המ לע םהירבדל שי אלה רמאיו , ןסרו גתמב וידע םולביש אוה ןירב
 ונל םורפס םימכהה וניתובאו המואב םילבוקמ ואבו וכשמנש תואה ונל הזיכ
 \ רמאת "פאו .  המהמ תצקה וא.וחחי וקרצ , םינושארל .םנורכז היהש המ יפב

 ףולח רמאנ אלו ,ונל חורי אלה 'זנה ירדנסַכלאָה ונניא .ותוא רבחמה הירידי יב |
 אצמת ,ונל םורסמו םואנהו תומואה ןומה תאמ ונימכח ינזאל ואבש םירבדה
 , םילילאה ידבוע לע קלוח ותויהל שאה ןשבכל ךלשוה וניבא םהרבא .יכ וב
 .רצמה ןמ קוספ םילת שרדמו ח"ל השרפ ר'בו .הניפסה .'פ ל'ז ורבוש ומכ
 ןנחוי .'ר רבדכ עיקרה תפכמ הלעמל והיבגה המימשה אג טבה 'תָי ןל רמאשכו
 יבגל ןנחוי .'רכ לובמה םעז םויב המשוג אל לארשי ץראשו .ג"ַמ .השרפ ר"בב
 ךנה קוספ הבר םירישה רישו , ןורחא קרפ םיחבזו תוינעתד ק'פ שיקל שיר
 שק קרפ : םירמוא שי תערכ בויאל תאשנ בקעי .תב הנידשו , יתיער הפי
 זמכ דעסו ,ט"י השרפ ףום ר"בו םשה קרפ הטוסד ימלשוריב אבא 'רו ארתבד

 שודקה וניבר תעמ ןומדק ונ"יגירוא ארקנ םירצונל לודג םכחמ אצמנ וירבדל ןכ
 ומכ ,
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 , רבח רשא יעיבשה ורמאמב הלו"דנרימה רש וקיפ ןאוי ירצונה םכחה רכזש ומכ
 ןורתפ לע ולש ארורהמל ותמדקהב ונ"יבוגביא ןומגהה ןכו ,  'זנה ונ"יגירוא תוכול
 וניבר השמ ךיא תינומדק הלגמב בותכ אצמ יכ רמא ונ"יגירוא אוהש ,הרותה
 דובעשב לארשי ינקזמ דחא דחַאל בויא רפס תא וידיב איבמו ךילומ היה הע
 ערה רחאש 'הב חטוב לכל הוקת שי יכ ודמלי ןעמלו .ועמשי ןעמל ,םירצמ
 וגיתובא תדרב דלונ בויאד ג'פ םלוע רדס רמאמו . כ'ע ,ונממ דסהו בוט םג לבקי
 רבדב םעטה רכזנה הידידי ןכ ומכ ןתנ- .רועל ול יהי םתאצב תמו םירצמל
 דיג קרפ ל"ז  םהירבדכ , הריש.רמול ינא ךירצו רחשה הלע יכ ינחלש ךאלמה
 םשרדמכ ", םינש רשעו םיתאמ םש ובשיו המירצמ לארשי ינב ודריו השנה
 השמ יכו .המש ודר בותכה לע ג'י הבר רבדמבו ח"מ רזעילא 'ר יקרפב ל'ז
 = ומכ שממ וב היה םירצמ ךשחשו .,הטופד אמק קרפ םירחא רבדכ לוהמ דלונ
 ט"מה יכ םישמחמ רחא ונייה ולע םישומחו ,ג"י השרפ הבר תומשב ל'ז ובתכש

 תותכ שלשל וקלחנ םיה לע םהקעצב לאושישו ,ךשחה ימיב .ותמ  םיקלח
 טופשא הבו תיחצנ הרות ךדיב ןתא השמל רמא 'הו ..אתליכמב ל"ז םשרדמכ
 ךונעדי אל יכ ךונדבע אל םימעה ורמאי םא הדעל היהת איה יכ םלועה לכ תא
 םילילא תכסמד ק"פ ל"ז םרמאל המוד ,יתרות ועדי אל רשא לע ןידב םאיבא

 לוטיו אבי תאזב קסעש ימ רמואו וקיחב הרות רפס ה"בקה איבמ אבל דיתעל
 םוגרתכ םהיריב םהיתובא ישעמ ןיזחואשכ םינב לע תובא ןוע דקופו , 'וכו ורכש
 ןתוא הארש תוחולה תא רבש השמו ,ררוב הז קרפ ל"ז םהירבדו סולקנוא
 תוחול תוינעתד ימלשוריו השאה קרפ םיחספב אתיארכ תויתואה יתלב  תוקלה
 תוטוסכ םקדבל לגעה ימ לארשי תא הקשהשו , ריואב תוחרופ תויתואו ורבשנ
 , תורשבש האובת ךרבל תרצעב םחלה יתשו ,םילילאד :ימלשוריב אתיאדב
 ע"ב ןתנויו ה"רד ק"פ רזעילא 'רפ. תישארב השעמ תלחתל ןורכז הנשה שארו

 ,חרק יגבשּו ,ה"רד ק"פםימה לע םינודנ גחבו , םינתיאה חרי בותכה םוגרת =

 ךרובמ ךרבת רשא תא יתעדיו , קלח קרפ אתיאדכ םנהיגב םוקמ םהל רצבתנ
 תשרפ תובר .שרדמב 'אתיאדכ ןוחיס תשקבל .באומ תא וללק ויבאו םעלבש '\גו
 ראבהשו ,קלח קחפ ל"ז םרבדכ .באומ תונב תא ריקפהל ץעי אוהשו ,קלב
 ןתומבו השמ תוכזב ןמהו ןרהא 'תוכזב. םיננעהו םירמ תוכזב לארשיל היה
 ורמא אלו הב'קה ,יגב / ותוא רובקיו . תינעתד אמק קרפ אתיארכ וקלתסנ

 זנקו .לאינתע . רופסבו . אנקמה קרפ אתיאדכ הריש םויב וב תרשה יכאלמ
 , תונברקב שי קרפ.הרומתב ל"ז ובתכש םירברל בורק הברה ךיראה.ותשא הסכעו
 תיב לא הבש ,םירהה לע התונינאו הידורמ ירחא יכ בתכ חתפי תב רבדבו

 רוכמי השא ריב יכ רמאמב ןווכמהשו . היחתנל המהב תלועכ התוא חתנו היבא
 םע םלעה הז ימ ןב דוד לע לאש לואש ךלמהשו . לעי לע אוה ארסיס תא .'ה
 וינפ רוא ךאלמה הנש תילג לא ותכלב יכ עי  ,ולצא .עודי רבכ דוד .תויה

 םורב
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 ןמז דע ותע .עיגה אל ןידע יב היה ךלמה תשקבב לארשי אטתשו |, רהוז בורב
 .ןירדהנסו ירפסב ל'ז םרמא תעדי רבכו , והחשמ םוק לאומשל ה"בקה רמאש דוד
 תמוערתב והולאשש היה םאטה יכ תוכלה שאר ם"במרה איבהש ג'ב 'פ
 , וגו וסאמ ךתוא אל יכ רמאנש לאומשב וצקש ינפמ אלא הוצמה םייקל אל
 ו'צי ו"טאקסומ .הדוהי ר"רה הבר.ארבג ילא וריבסהש ןוכנ םעט תמאב אוהו

 , ףוצקיו םכירבד לוק תא 'ה עמשיו םילגרמה ןינעב בותכה ןמ ה"בוטנמ חרזא
 ..תמוערתה ןןפואו לוקח לע אלא ןמצע םירברה לע אל היה ירקעה ופצק רמאי ולאכ
 . 'הרמאיו םכירבד לוק תא 'ה עמשיו אסיג ךדיאל הטוד ןכ םג ףיסוהל לוכי התאו
 יוצר ךרד הז םרמא ירחא םיהלאה לוק תעימש ןואמב 'ףא יכ , וביטיה ילא
 םייבפהה :תולוקה ינש ל"ז םימכח ואיבה רבכו  ,:םהירבד 0 הכר.ןושלבו
 כ'ג םרמא ךרד לע םהו ,  םימשה .ףוע יכ קוספ תלהק שררמב רומאכ הלאה

 . םיחירב וניחטמ שיו ינויספ וליכאמ שי ויבא רובכב ןבה ירבד ןינעל ן ול
 תולעהמ לדחא אל ןדיל אתאו ליאוה ךלמה תלאשב לארשי אטח לש הז ןינעל הנהו
 : לע ףסונ .ד"פ 'ו רפס םיימורל ןופיסויה ירבדמ וילע יל אציש המ ןורכול הפ
 ינויה ורי"מוא .רבד תא ךיתעמשה זאמ אלהו | , 'ח קרפ 'דירפפ בתכש המ
 האנוש תוילכתה לכלו םיתעה לכב הכולמהש יראיליאה ןמ הינשב ול אוה רשא
 תונושלה לובלב 'פ ירדנפכלאה הירידי רבד ןכ םג הזו , תודחאה תבהואו יוברה
 ואיבה םהינש יכ ןושארה ורפסב יריטרמ ןי"טסוי רבדו , וי"אקל ותוכאלממ קרפו
 הכולטה ןינעל יעיברה ורפסב ואיצרוק ןכו  .והוחבשו :רכזנה ורי"מוא רמאמ תא
 .ץראב רחא ךלמו םלועב רחא שמש תואנה יכ רמא , ןודקומ ורדנפכלא לש תללוכה
  הכולמ ינימ העבש ורכזב תוכלמה ןמ ראותמה ו"יה ורפס 'ףוסל בורק ןוטלפא סנ
 נהנתי רשא דיחיה תכולמ :ל"וו בתכש יאנתה םע רכזנה תעדל םיכסמ הארנ
 . עורל הומכ ןיא תורותה ידעלב רשאכ , ןלכ לע הלועמה איה תורותח יפ לע
 יוברה הב קיחרנ תע לכב אל יכ אוה רכזנה ןופיפויה ירבדמ אצויה הנה ךא
 יכ םעה תא טופשל דחאה ,םינש הכולמה תילכת יכ רעשנ לבא תורחאה חבושיו
 רבד לע הנהו .ומירצ ורכני םא םהיביוא ףכמ םעישוהל ינשהו ,םישנא ןובירי
 לע ןכא ,לועב ומיכסי אל יכ ראמ התואנה איה םיברה םיטפוש תעד טפשמה
 ןיאמ תובשחמ רפה יתלב הנשעי תולובחתב יכ דיחיה תכולמ תואת המחלמה תודוא
 שקבל הבס םוש םהל היה אל וניהלא 'הב םהיביואמ םיעשונה וניתובא הנמא , דוס
 ןכליכ ,הולאה תחגשהל םיואר יתלב םהישעמ תא םריכהב אל םא םדא תלשממ
 ךתויה דצמ רמולכ , 'וגו ךלמ ילע המישא תרמאו הז ןושלב הרותב הוצמה האב
 ומושל ןיא םינפה לכל ךא , א"ע םיוגה לככ החגשהה ןמ בזעהל יואר ךמצע תא ריכמ
 ,ץראה לכ ןודאמ ונינפל ומשוה רבכ םיטפשמה יכ ןתובירה ירבד לע טופשי ןעמל
 אל 'תי ול ףיסוהו ,ונטפשל ךלמ ונל הנת םרמא לע היה לאומש סעכש ראב הזלו
 תכרטצמה החגשהה לע םידיפקמ יתלב םתויהמ רבל יכ הזב הצר ,וסאמ ךתוא

 תיבשהל
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 , קדצ םלכ רשא ויטפשמו ותובלמ םיסאומ םה הנה ,םקנתמו ביוא תיבשהל

 לובמה רופסב טרפבו םיתמה | תייחת לע רבדמ תומוקמ המכב ' אוה הנה , ונרבד וב רשא רכזנה  היריריל תוינומדקה רפס לא רוזחנ םלוא
 , םייחב םקלח ןורסחו אוהה רודה לע קלח קרפ ל'ז םהירבד תעדי רשא
 ותובשי אל 'וגו ריצקו ערז ץראה ימי לכ דוע :ל"וו םש בתב הידידי .אוה
 ויתואצמהו וישעמ יפכ םרא לכל םלשאו ,ולצא רקפוהש המ ריזחי ןודבאהו לואשהו , רפעה ןמ םיבכושה תא ץיקאו םיתמה היחאו לפרעה רוסיו רואה חוני זא םלועה תונש ומתי .רשאכ היהו ,םיתעה ולכישו לבת יבשוי תא רוכזאש רע
 קרטצמ לכשובי אלו הב יבשויל הרקע היהת אלו ירפ תושעמ לרחת אל ץראהו ,והיפ םולבי לואשהו תומה הלכיו םלועה חוניו ,רשבל שפנה ןיב טופשאש רע
 םיאכודמ דימת ויחי ותדע םע אוהשו םיתמה תייחת ןמז דתעתהמ ןכ ומכ בתכ הרק תקולחמ ןינעבו . ר'כע ,חצנ ןכשמל םישרח םימשו תרחא ץרא התיהו ,יב
 יכ רכז  ינתימר  המל לואשל הרמאש בואה תלעב רופסבו . םיב ועבט רשא םירצמהו לובמה רודו םה ומתיו ולכי לבא ויחי אל זאו , איהה תעה דע לואשב
 םירשעו האמ וימי .ויהו ירמאב םינומדק םימיב יתבשח וילע רמא 'תי 'הש השמ לע בתכש המ ישילשהו , תומרא וא הפ יתרמא המל הלא וניקרפמ דחאב עדת דועו ,םצעה םשב תימרא וא תירבע הלמה רמש ולאבו תינוי הלמ הניא ןיבית יכ תומש תשרפ ותרורהמב ונ'יבוגביא .ןומנתה םג המת הז לע רשא , ןיבית תבית תלמ םגרתו וגהנמכ םיעבשה תקתעה ףדר אמג תבית ול 'חקתו רופסב יכ ינשהו . ג'יפ םיימורל םהיחולש שארו הז אלא םלועב רפוס לע ילצא ערונ .אל הז ךופהו ,םייהלאה םירבדה שרויה ןמ ראותמה רחאבו | תויטרפה תוצמה ןמ ראותמה ול ךומסה קרפבו , תורבדה תרשע קרפ ונייה םירכזנה וירפסב םג ונאצמת ןכו ,  חצרת אלל ףאנת אל םידקמ אוה תורבדה תרשע תניתנ רופסב יכ דחאה ,אוה ןכש וב ול וארנ םינמיס השלש יכ ארוקה ךילא רבדמ להחא אל הנה , אל םא ונהכוש םיתעה" רפסו םירפפ ג'מה רבחמ ומצע אוה הזה רפסה רבחמ הידידי םא ונררוע רשא קפפה ןינעלו ,  רפסה לעמ םתוא .שרורה לא םיתבזע ןבא , םהב אצויכ שדח .הויא וא תודנוב 0 םהירבדב עגנ הזה רובחה לעב םירחא םינינעב ןכו ,שע בואה תלעב לע ושורפב ל"ג יחמקה איבהש ל"ז יאה וניברו הידעס וניבר רבדל הטונ הזו יח יתעמש רשא תא תמ יתויהב ךל רמוא ןעמל ימצע ולהבנ ישפנ בוש ירחא ןבלו , םימִע ורבד תא תיזב .יכ לואש ךל דיגהל יח ינדוע ילע רקפ רשא 'הירבד םא כ יתוא םתילעה .םתאש בושחל. וראפתת לא לואש לאו בואה תלעבל רמאשו ,לומגהו היחתה ןמז עינהש בשח יכ | תולעל ינתזגרה המל רמאשו , גגא תודוא לע ותא ורבדב ערקש ותוא היה הטוע לאומש וא היה רשא ליעמהש שיגרה לואש יבו . ןםיכאלמ ינשו לואש םג ומע התאר ןיהלא רבל ימד היה רשא הלוע לאומש תויהב

 הנש
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 וז הניחבמ םינפה לכלו . (ד'נר ףד) םיליפנה 'פב ול אצמת הזכ ןושלו , הנש
 םיעבשל תסחוימ התע תאצמנה הקתעהב  יכ אוהו ,יניעב רקי רבר יל אצי

 דע םדאמ יכ הארנ ימור ןושלל הנממ תמגרותמה ןה המצע תינויה ןה ,םינקזה
 םירצונל .קיתעמה םהילע בתכש ומכ ,םינש ב"מר םיפלא ינש וכשמנ לובמה

 ףלא הב ונמנש ונתרותכ אל רשא | ,ואיפיסביא תוחול תקתעהל ותמדקהב
 טרפבו םירצונה ימכח ילודנמ םיבר דאט וממותשה הז לעו ,רבלב ונ"רת

 םושב םגו ,םיעבשל תועט סחיל ולצא רז יכ , ג'יפ ו"ט רפס וריעב ונ"יטסוגבא
 , ינימשה קרפב דוע רוכזנש ומכ , תפייוזמ ונתרות תויה עומשל הבוא ונניא ןפוא
 חסונמ רס אל והידידי הז יכ ךומסב רוע עמשתש המ יפכ רורבל עדותהב הנהו

 םירפסה ינשב הז לכ םעו ,ונרבזש וירפס ר"מ ךס לכמ תומוקמ ףלאב םיעבשה
 ןובשחכ ונ"רת ףלא 'זנה םינשה הנומ והארנ תוינומדקה ןמו םיתעה ןמ הלאה
 " ימכח שאר טפש קרצב יכ דע והאיבנו .הרקעמ אישקה הרס , ונל אצמנה רשיה

 תועט אל יאדוב םירפוס תועט אוהה הבורמה ןינמהש רכזנה וריעב םירצונה

 ונל דוע יכ התע תעל יד הזבו ,ונשרק ירבדב בותככ אוה ןוכנהשו ,םיעבשה

 לע = ונצרהש הלאה םירברה רחא הנמאה ,  רפסה הז יקרפ תצקב ןילמ ונינעב
 תניחבב שקעו לתפנ םהב ול ןיא הארנה יפל רשא רכזנה ירדנסכלאה הידידי
 וירחא רהרהל שיה תערל אבה קרפב וב ךופהנו והשומנו שנ ,ונתרות

 , המואמ לכב

 . ונתרותכ אל רשא רכזנה הידידי לא סחיל םיירשפא םיעגנ תוארמ עברא

 עברא הזה יררנסכלאה שיאה לא סחיל רשפא אסיג ךדיאל הנמא ה קרפ
 + הנושאר המה אלה , והוארקי לע לא אמט אמט רשא םיעגנ תוארמ

 יפל אל םתוא בתכ (ובר ומכ וברו) וירפסב איבמ אוה רשא שדקה יבתכ לכ יכ
 עמשתש ומכ ראמ הנושמה םיעבשה תקתעהכ לבא ,ונתא אצמנה יתמאה חסונה
 אוה רבד אלה תרה ירקעב דירוי אלו הז הלעי אל םגשבו ,הילע ונירבדמ דוע
 ןורתפ לע ותרודהמב ונ"יבוגביא ןומגהה יב רע ,והומכ רשא שיאל ןויזב יאדכו

 שרפו .בתכ םיעבשה חסונ לא וכשמהמ הז הירידי רשא הלעי ראו קוספ הרותה
 יזמרמ ראותמה ט'ל ףר ורפסב הארנכ ,הלעי ןיעמו רמאי ולאכ הכוראב ותוא
 םג םירחא תותוא ףורצב וילע טילחה ,אי"ת ףד םיחהרובה ןמ ראותמבו הרותה

 יליד ןמ :ףיפומ יננה ינאו ,שדקה ןושל תורואמ וימימ האר אל ותעדל יכ ןכ
 | ויה ינש תיב ןמזב ךיא עדותי הלא וניקרפ תצקב הנה יכ ,רואבו אתכמסא
 שדקה ןושלו ירושא בתכב,רחא הרות רפס ונייה , בתכב תורות יתש םידוהיל

 . יכ ותוארב רפוסה ארזע היגהו ןקתש המ אוהו ,ונל רשא םירשכה םירפסכב

 רמאנש ןושאר תיב ימיב וניתובא תולשרתהו תאטחמ םא , תואחסנה ושבתשנ
 , לבב תולגב והילע ודעד יקתפרה המכ תמחמ םא ,ךיהלא תרות חכשתו םהילע
 * ונתורוהל הרותה ישפות ןירדהנסלו םינהכל ותוא ןתנ בתכ רשא רשיה רפסה הזו

 רפסו
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 ונייה ירבע בותכ :ןומהה ןיב טשפתנ רשא םש ריעז םש ריעז הנושמ רתא רפסו
 , םזעלו םתפש זא היה רשא ימרא םגרותמו תוטוידהל וחנוהש רהנה רבע תויתואב
 םרמאמכ ארזע ימיב השענש ןה , לבב תולגב שרוחמ ארזע םרוק םלצא אצמנש ןה
 אוהה ימראה ןורתפה םינפה לכלו = . םוגרת הז שרופמ רדומה' ןיב ןיא קרפ ל'ז
 יפכ ריאהל ,רואב תבחרהו תונתשה הזיא 'םעו תקדקורמ החגשה ב השענ
 םע ןכ םג| ,זעלב תוועולל ןירוק ןכש ץראה ימע לש םהיניע תא רשפאה
 בותכה רפסב רשא תומודה תויתואה תצק רתופה לצא ףלחתה דצמ בורל תויעט
 רבד לפנו .  המהב הגוש היה אוהו םימעטו דוקנ יתלב ותויה דצמ :ןכו ,ירושא
 הבר םעב םירעובה תדע תויהל םג ,  תורודה יגיהנמ לש תולשרתה אמח הזיאל יכ
 םש ול הנקו םסרפתה ימראה תסונה הז יכ , רבג האתת םיליכשמה תכמ דימת
 הקרצל ובשח ימלת לא וארקנ רשא םינקזה יכ ןפואב , תוצראהו םינומהה לכ ןיב
 , ונרכוש םיקרפב ראבתי ךוע רשאכ  ונממ הרותה תא קיתעהל וילא חור תחנלו
 הז הנהו . התע .תעל תאז ונתרעה הפ עמש אל. רשא שיאכ-יהת זאש יאנֶתב

 אל . ,םנושלב ותצילמ בחורו ותמכח לכ םע םינויה תוצראב לדג רשא והידידי
 םג יכ  שדקה ןושלב איעבמ אל , הרוקמ םצעב :הרוהה - תא עדי אלו האר
 בהכ רשאו דמל רשא ותרות לכו , ונממ םלענ לארשי ץראב םסרופמה ימראה
 ,המהה םינקוה לש תאזה הקתעהב ארקש המ יפכ אלא התיה אל םלכ וירפסב
 היה .ךלמל ואיבה רשא ימרא .חסונמ הוקיתעהש .ולצא לבוקמה ןמ: תויחבו

 ה"הגה

 וכפסכ ם"ממ סז ופועט ךכ רכסי (*
 יכ | ,.\'טקס ףד שמ ייסמ ןוטסכס
 לככמ ופני סירפמכ סתדרכ וכיתוכס
 ןכו וסס וסמל תוכוכק פופכסו
 . ק"יקס | ףד הז .ןינע סמ לפכ

 6 סירכדכ ית05מש ירק ע"א
 יטכימילכ .וסיכסש ולו"כוטסיל6ל 'סג
 ןמ = ןוססרס = ולפסכ = וכי"כדנסילס
 ('כ ףד יעלמולטסס
 סיזפוכ סניק ןעי = ;ססינמסע סזכ
 קל ףסוי ימיכ .ויככו קש קדר)
 ךפ רק יפי סמל | יטסלכס קרל
 וכ ססינע לח .רכרכל שי .ז"כעו
 ויס ..[5 ססלכפ תטויפנ ג .סגס
 . ןענכ (ןכסמ קיס : י'ככו) ןרסכ

 ,ןידס יכ יתכשס

 .("הנתנ ימראב יניסמ השמל םג .יכ ןימאמ
 ח"נקת ףר השמ ייחמ ינשה .ורפסב הארת אלה

 : ל"זו בתכש םינקזהו ימלת השעמ רכז רשאכ
 ןכו ימרא ןושלב הבתכנ ןומדק ןמזב ונתרות
 םג רשא רע אוהה ןושלב םיטי ךרוא הדימתה
 לעו , 'וכו ימלת אבו היפיב וקשח םלועה תומוא
 ושורפב םורצונל קיתעמה ותוא שפת הזה רבדה
 ןושלב הנתנש תמאה יפכ רמא יכ ,'א לאינהל
 שנועהו רבשה .ןמ ראותמה ורפסב ןכו ,שדקה

 : ל"זו .רמא םלשה שיאה לע ורבהב גס"שת ףד .
 ונורתפ רשא שונא םירשכה והוארקי הזכ שוא
 ןמ ראותמה ורפסב ןכו ,ךומסב כ'ג םשו .םדא

 ישנא +ל"וו בתכ ט"כתת ףד וי"אקל תוכאלמה
 שיא  אוה :םשה הז ןורתפ רשא לארשי םידשכה לצא  וארקנ 'אוהה ןימה
 וישורד  רפסב רכזנה, קיתעמה געל הז .ונורתפ לע :םגו ,וכ"ע:=קלא :חאוה

 ןמ  רוסל  ונל: ןיאשו ,םיעבשה :תעד תא וב. ףדר .יכ/ורמאב :םיורבעה
 הלא | תורבד יתש | תווה םעְו , םיהלא םע תירש יכ :.בותכב ראובמה שעטה

 ןושל ומ
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 היחידי אוהש נוי  םא .'ףא הנהו, ט'פב ךכ:לע!ונרבה עמשת דוע שדקה ןושל
 רבכש =ריגמ- ותויה שיחכהל .לכונ:אל = ,שדקה ושלב השמל . הרותח ןתנה ערי
 ורמאמ ןכ ג ןיבת הז אלה... הנממ הוקיתעה םונקזהשו ימראה ןושלב המסרפתנ
 םיקיוחיו ::םיקילאו ילא םירצמלו םיימראל. יכ  ונינפל .ב"ל .קרפה םיתעה רפסב
 םא,יכ :,הב+:עדיש המ לכ םתקתעהמ רמל .קפס ילב אוה הנהו  ,המה םילוקש
 בתפ.רשא. םינושה םיקוספה לכ הארה ותמועלו םיעבשה חסונ ךינפל םישת םוש
 הניחבה ינזאמבו םיושו םימוד .דחאל דחא םאצמת :וירדפ ךרואב אלה הידידי
 .לכיו , היישע רתפ האירב ןושל לכ .ןבו השע תישארב: , רמאתש ומכ דחי ואשי
 דע וגו חיש לכו םימשו ץרא םיהלא 'ה תושע םויב ,:יעובשב תובשיו יששב

 תא שרניו .ז"נר ףר דהא רשבל םינש ויהו , קוספה ףוס .ול אוהש חמצי םרט

 תכפהתמה ברחה טהל תאו םיבורכה תא םשיו , ןדע ןגל םדקמ ותוא ןכשיו םדאה
 לא. בצעתיו .םוקמבו ., הרשה :אצנ ויחא לבה לא ןיק .רמאיו = , 'וגו רומשל
 .אתוכירצ .השע םשו ט"מר ףד םיהלא 'ה יניעב ןח אצמ חנו .. בושחיו בתכ ובל

 םירתבה .לע : טיעה דריו .קשמר : אוה ירבע .קשמ לש ונבו , תומשה ינשל
 (*הבישי ןינעמ בשיו רתפו  .םירגפ תחת םירתב- בהכ  ,םרבא םתוא בשיו
 5 א דוד כ (* שפנב .ץושחי בוט רבד לכ יכ ועיצה ירחאו
 955 : 49 :.טסופוס רסולילי ='2' הול: אנשי הול .בוהאההשאב | , ףוגב ערה:!לכו
 חמש "ככ ס96- ויקכדב .ילכקסס  .לע-רנריעהל הארמה תאזב ןווכמה 'ויהל יכ שהפ
 זול םירפצהש רמא :,וניתושפנב תווהה .תומחלמה
 עונמל רקושה ליכשמה םגמא , עבושל רשב םמוטההב .רקנל תופוגה לע חונל ודרי
 רשא ער לכ רעב ןגהל ותוב לע בצנה ןוימדל , םלצא בשויב ראותי הלאה םיעגפה
 המ שרפ םשו , כ"ת ףד וגוס לא ףסאיו .תמיו קחצי עוגיו ,ונעגפי ץוחמו תיבמ
 (?) הטמה שאר לע לארשי וחתשיו .והעור הריחו אוה . ,וגוס לאל וימע לא ןיב
 ושעיו ב"סש ףד , ה"ע בקעי ךרי.יאצוי שפנ לכ = , םרג רומח רכששי = .ו"טקףד

 ולאכ אצמנ אוה רשא אצמנה :רמא היהא .השא :היהא  םוקמבו : ,םיתב םהל
 בורעה תא . םכילא ינחלש אצמנה ג'ס קרפ 'א קלח הרומה ברה שוריפ האר
 ןבל .אתרבסוכ ומכ , "מת ףד רבדמה:ןנפ לע: הנהו: ,.ייבלכ בובז ותוא רתפ

 ינעידוה תחתו .חירה תבר | הנבלח ונויה ,םימס  הנבלחו .ץראה לע רופככ
 'ה םש  בקונו םוקמבו ,ךמצע תא :אנ ינעידוה הפ"רת ףד ךיברד תא אנ

 אל רשא םינומדקה םירצמה ךרד תא: המש ולאב ,/'ה םש ריכזמו .רתפ
 םי"מריהכ םלצא ארונ הזיא םג יכ םאהו באה םש ריכזהמ  םיענמנ ויה דבלב
 אל םש :תרכזנה\ ותמרקהב ונייקיפה ירבדל :הנה ,  םדוקה 'פָב .ונרכז רשא
 הלענ הלסמב ד'פר  ףד יתאשנ םהמ  דחא דומח אל , אושל ומש תא ואשי
 םידמולמ = :םתויה לע  זמור .הזה ןושלהש :רמאו , ךלנ רהה ךרד ו'ער ףד
 ךלהממ  ורפסבו = , גל"שת ףד יתוטלל ךדיבו ךבבלבו  ךיפב , םנויע היבגהל

 םהרבא
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 'וכו ודוסיאו יסיניג הרותה ישמוחל תומש ארק השמ:יכ "רמא זל"ש:ףר םהרבא
 הברה םיעבשלו ול םיוש ירק: ליז הלאבו ,  םיעבשה םהל .וארק רשא .תומשכ
 אצמנ התיהש הבס וזיאל םיעבשה תקתעהב  רשא .תומוקמה .ןכ: ומכו ,  דאמ
 םתוא - , ותרודהמב וני"בוגביא ןומגהה בתכש ומכ הזב הז לש רומאה תניתנ םב
 :יהלאו ךיבא םהרבא יהלא .בקעי .םולחב האר :, והידירי .ירפסב אצמת :םויחכ
 . םעטה וב שרפו 'וגו ךיבא םהרבא יהלא קחציב רומאה ארית לא ףיסוה קחצי
 םהו . םיעבשה ןכ אלו בותכה חסונמ הנושמ ודבל אוה ויתאצמ תומוקמ 'גב קר
 ינשה ורפס לכב הזב ךיראהו תוארבנל התיבשה בסה , יעיבשה םויב .תבשיו
  םדוקה קרפב יתאבהש וירבדמ ןכ םג ןיבהל תלוביש ומכ , הרותה יזמרמ ראותמה
 אצמת יכ םע , םיאורבה תתיבשלו ארובה תלוביל. רכז ותויה תבשח לע רמא יכ
 רשא ראבה בתכו .ש"ע 'ט השרפ ףוס ר"בב יסוי 'רל םג שררה רצ לע הזכ
 אוהה ראבה ןמ .םימה ענמה לע םעט תניתנב םימ ונאצמ אל ורמאיו ורפח
 , ד"פ ףוס יתרכזש ומכ תורבדה יתשב חצרת אלל ףאנת אל-םידקהו , יעיברהו

 ןושלב הרותה תא האר אל הז הידידיש 'זנה ןומגהה ירבד וקדצ ןכ יכ הנה
 אלה , הילע ןיבהל לוכי אל ימראה םג יכ איבהל םידע דוע יל שיו ,  שדקה
 תמצ שיא הנה 'ו הירכזב בותכהש ו"פר תונושלה לובלבמ ראותמה ורפסב הארת
 ןכש ,חרזי ויתחתמו ומש הרזמ רמאי ולאכ ותוא שרפו בתכ חמצי ויתחתמו ומש
 רואירוא יימורה םגו ינויה ןושלב איהה הלמה םפא . םיעבשל םגרותמ ויתיאר
 ערי אל רשא הידירי אוהו , ימראב ןב ןיאש המ החימצלו החירזל תפתושמ
 ןיא תויפלתו םיזמר םידוצמ לע הנבו החירז ןושל התוא רתפ ימראב ןנובתהל
 ישילשה ורפסב יכ הארת בושת דוע . הנינע רצמ אלו הלמה דצמ אל רחש םהל
 : ל"זו בתכ ץיצה לע חתופמה היוהה םש לע ורבדב הס"קת ףד השמ ייחמ
 ןכ ומכו . כ"ע ,  תויתוא 'ד" ןב = םש אוה יכ םירמוא םייהלאה םימכתה
 םייהלאה + ל"זו הזה .שורקה 'םשה לע בתכ ע"קת ףד ךומסב תותלד יתש
 תמסרופמה ותארוהו ויתויתוא רפסמ לע ףא יכ האר , היוה הרומ אוהש םירמוא
 ינויה חסונב הארש המ קר עדי אל רשאב , עמוש יפמ עמוש םלוחכ היה
 תומש המכ וירפס ךשמב םנמא אצמה םעו . ונרמאש ומכ םיעבשה וקיתעהש
 לבא ,םהב ותעידימ הז היה אלש ילצא קפס ןיא  ,וננושלב םתארוה יפכ םיראובמ
 הצוח איצוה רשא ירצונםכח רבד הכ אלה ,חרכהב ותלוזמ ולצא לבקתהש הממ
 לש תוארוה וללכנ םהבו ינו"ליפ םשב תישארב רפס לע והת לש המ םישורד
 ירדנסכלא ינו"ליפל םניא קפס ילב יכ ותמדקהב רמאו הרותב םיאצמנה תומש המכ
 ,יט"נופוניסגל ימ"ינוניסה רפסב הארתש המכ ינו"ליפ השמח ואצמנ אלה . עודיה

 תא ןיבהל לוכי םא 'זנה תובורעתהו תוינתשהה לכ תורומהמב לפנש ןמאי ךיאו
 יכרד ונממ ורתסנ יב וילע שמשה החרז לבא * ? רשיה רפס לעמ הרותה ירבד
 יתבשח ,והומכ רשא שיאב תאזה האילפה לע יתננובתה יכ יהיו , שדקה ןושל

 יב
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 תינויה וריעב .ויהש ה"אמ הברה םיפוסולפו םימכח יכרב לע דלוי  םנמאה יכ
 רטנ אל ולש רמח םרכ םהה םימרכה תא רטנ ידמו , םירצמ לש האירדנסכלא
 . הלאכ ותוא הנארקתו העושיה יניעממ ןוששב שדקה ימ ול בואשל לכויש דע
 םיריכמ ויה אל רשא םינבה לע הימחנ ףוסב בותכה תא ונבל לא בישנ םא םגו
 ,.והומכ ונמעב ובר ותלוז םג יכ טופשל לכונ םעו םע ןושלב קר תירוהי .רבדל

 רשא םירבד בתכ םלועה תכאלממ ראותמה ןושארה ורפסב יכ ול הינש
 הבס שקבמ לכ הנה ,רמא יב . רמוחה תומדק ןימאמ ותויה טופשל ארוקה וטי
 רמאי םינומדקה ןמ םכחכ םא אטחי אל םלועה תאירבל
 בסכ סלסס = "ירכדכ (* ,
 כפוקמס -. וכפסכ .ןכ סג רשא , ןלכ תואצמנה יבא ארובה בוט בר (* התיהש
 ףד סנתטמ יתנכ סיס)לסט רדענ ועבט דצמ היהש רמוחב אנק אל לודגה ובוטב
 .פי | | הנמאה יכ , ץפח לכ ונממ תושעהל ןוכנ לבא תובוטה לכ
 , רדוסמ יתלב , ןקותמ יתלב , םמור ,רוכע , תויכיאה רסח היה ומצע תניחבב

 יזנה ויתוגורסחל ליבקיש המ לכב ףלחתהלו תונתשהל ןוכנ םלוא , תויכפה אלמו
 ןה ייכ) םייטרפה וידסחו ישפחה ונוצרב 'תי אוהו ,  הולאה תבשחמל תואנה יפכ
 לובי אל ומצעמ רשא אוהה עבמה לע ויתובוטמ עיפשה (הולא וידעלבמ היה אל
 יתלבה וחכ יפכ היה אל ועפש הזו , דסח וילא אוה הטה ילול המואמ םהמ לבקל
 ' יפב לבקל הלוכי הירב לכ ןיא הנה יכ . רמוחב ואשנה רועשכ לבא תילכת לעב
 יפכ עפשה תא ליבגהל ותמכח בוטמ וקח הז ןכבו , תתל לוכי 'תי אוהש המ
 . ונרכוש המ ליכשמה לא םירומה וירבד ןאכ רע , ונלבקי רשא רברה תנכה
 ןוטלפא רובח וא"ימיטה תקתעהל ונ"ייקיפ ירצונה םכחה םידקהש ב"יה הרעהב םג
 תכאלממ ינשה ורפסב ול אצמנ וירבד יפל .רשא הז הידידי לש רחא ןושל איבה
 וליחתהב 'תי ארובה הגה : וחסנ הזו ,  ונלצא וירובחמ רסח אוהש םלועה

 קלחנ ומושל , בברועמ ועבט דצמ היה .רשאו רדופמ יתלבה רמוחה רייצל |
 ראותמה ורפס שארב ןכ ומכו , כ"ע םימהו רפעה ועצמאב רייצ ,יוארכ רדופמו
 ומושב םירז םירבד הז ןינעב אל אצמת ו'פשת ףר רספנ יתלב םלועה תויהמ
 תא רכז יכ דע ,שי לא קר רספי אל שיה יכו רבד אל הוהתי רבד אלמ יכ חנומל
 הז םעו ותבכרה ירדס ופלהתי לבא ,רדעי אל דלוגה רמאש תומואה ןמ ררושמ רבד
 רבדה אוה ותעד הז תויה ןימאהל בירקיש הממו .התלוזב הגתשת הנושארה ותרוצ
 ינוצר תעדה הז םימכחה ןומה יפלו  ,.ןוטלפא תובקעב אציש וילע םסרופמה
 הרומה ברה רבדכ ןוי ימכחמ ותלוז םיבר סע וילא פחוימ אוה רמוחה תומדק
 דשא ומש יריטרמ ןי"טסוי םירצונה ימכחמ םכח יכ עדתש םע | . ג'יפ 'ב קלח
 ,תואובנמ תויאר ואיבה לצא ורפסמ ןושארה רמאמב , יברו סונינוטנא ימיב היה

 רשא םלועה שודחו הולאה תודחא לע םדק ימכחמ ןתלוזו המיזמה תשא ילליביסה
 הלליביפה םשב .ישש קרפ  ןושארה .ורפסב .ןנ"אימריפ וא"יצגטל כ'ג םאיבה

 .האירטיריא



 ירמא

 ה"הגה
 ק5 ליכס ופ"יכטלל | פוס סט (*

 ןוטלכ = סלכזנס  סנניכיסס יריש
 ןי"טסוי כ"ג ספיכסש ןמכ וי
 ןינומכסכ ורפסמ | ןוטלרכ = יר"ימרמ
 וס"יננטסל סח ,'כ לס וקימע ו"פיס
 יפ לע ימורכ סנורספ ול סט סע
 וס = דק ולס < לפס סיככדס
 סוסלכנס לככ ס5מכ\ - ודכל - לטומס
 דיסי סוכ6 :  ךומסכו , שרכנ יסלכו
 ק5 סקע רט ןוילע וקלוז ןיסו לוס
 ןכפסו סיככוכסו םמסס תלו סימשס
 כטקו ., סימס ןולס סע סיסו סילופס
 ('יסס ךיל) סלועס ללוכ ודכל ופויס
 קוס יכ דיעמ וכ סיקעמס לכ ריו
 ודכע :ךומסכו . וסדכענש יופכ ודל
 ן סנועס תימ6כ סיס רמ6 דחסס תל
 . סיס סלועמו סלועס דע | דיחי
 יג :  ככדמ סוכל וכ6כ , ךומסכו
 לס6 , סנוסל ןסכ דע . דוע ןיסו 65
 :ככד רשי יכ וניסלס דוככל ויקופיכס
 סיוגס = יפכמ לְכַּכ קי .ויכס סיבנס

 . ךומכ ןיקמ .סתוכלמ | לככו

 םמ הניב

 יאדול ןימאמ היה ונ"יטסוי אוהו (* האירטיריא
 השמ ירחאמ רס אל םייהלאה וירבדב ןוטלפאש
 תוארהל תולצנתהה ודעב ביחרה קימעה , וניבר
 וירפסב םירזופמ םירבד חכמ םימכחזוו םימעה
 ןמ שודחה תנומא ותעדב המקש החנ תמאב יכ
 וינפל .חובומ ןיבזו ןוטלפא אוה הנמא . ספאה
 יכ המשא ןוע ותוא ואישה ןעי רשא,ובר יטארקוס
 תיבב תמוה םימשה יהלאל םילילאה תנומאמ הטנ
 .רבח רשא רמאמה ןמ עודיכ , יטיגאפואירה ןיד
 ןופיפויה ןמו יטארקוס תוכול ינויה יט'נופוניסג
 ארייו , ינואיפא דגנ ינשה ורמאמ ףוס םיימורל
 ותעד םסרפתי םא :והומכ גרהי אמש ןוטלפא
 תרותכ אל רשא ןיאמ האירבה ןינעב : ןוכנה
 םביכרהו וירבד לבלב ןכבו ,  המהה םינויה
 רשא םיררוצה דימ לצנה לכוי ןעמל ישכר ירתא

 ה קרפ

 וגול"אידה לעב הדוהי 'ר םכחהו , ובוראי ומרל

 רתוי םג השע :ינשה ורפסב הא"יפוסו : ןול"יפ
 ירבד תא שרפ טלחהב יכ | ,רכזנה ונ"יטסוימ

 תעב קפס ילב שדוחמ ןושארה רמוחה םג תויה לע ורויש ןפואב םלכ ןוטלפא
 תישארב תשרפ לע וירבדב ונ"יבוגביא ןומגהה יתוארכ יהיו . ש"ע ., האירבה |

 םינויה ילויה ךסבס ויניעב לבהו והתל רשא ל'ז ן"במר לודגה ברה לע רגת ארוק
 תיהלאה ונתרות יכרד והבג יכ רכזנה ןומגהה רמא ןעי , והבו והת תלמ רואבב
 ן"במרה רעב לצנתהל ינוריעה 'זנה הדוהי ר"רה ירבד ; םהיתולקלקע תוחראמ
 םג יכ ןעי = , תאזה הגשהה תא אוהה ןומגהה .ול רמש רקשל ךא יכ .,רמולו
 לבא , םהה םיפוסולפה רבדכ הנושארה הלעה םע םודק רמוח לא ןויכ אל ל"ז אוה
 ךכ רחא ונממ רשא , םייטרפה וילעפמ םרק רצויה תאמ זא שדוחמ רמוח לא
 רוחאהו המידקה יכ ןכ םג ראבנו , ונויבצכ קלחו קלח לכ םלועה תא ךישמה
 , ררסו רפסמ תמידק לבא , תוארבנה ןמ ןכ ומכ אוהש ןמזב ונבוי אל םירכזנה
 ילויה םש םאו . ונ"ייקיפ .ירצונה םכחה ירבד אבה קרפב רוע הארתש ומכו
 התיה קפס ילב תאז אלה ,הככ לע תותימצל הרומ ונניא םינויה לצא ותחנהב
 דספנה תעדה תישאר םחיתה תחתו . עשפו ןוע ילכמ יקנ ל"ז ברה תנוכ וב
 ושורפב םירצונל .קיתעמה ירבד יניעב ורשי , ןוטלפא קידצל רמוחה תומדק לש
 והזו , םירשכה תאמ הנושאר אצי ךיא בתכש םירבעל תרגאה ןמ א"י קרפל

 ברהו .קלח תדגאב ל"ז ובתכש ומכ םהילע קולחל ץמאתנ וניבא םהרבאש |
 לא 'ה םשב םש ארקיו בותכה לע ג'י 'פ 'ב קלחו ג'מ ט"כ קרפ הרומה

 םלוע וי
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 , רמוחב וירבד לאו הידידי לא בושנ בוש ךא ,ץראו םימש הנוק ןוילע לאו םלוע |
 הכירצ .הניא וזו , יחלה לע םללגב אוה תוכה ןב יכ םהמ הארנה יפכ קפס ןיא
 [אמיא] תיעב יאו ארק אמיא תיעב יא הרותה ישפות לכ יכ עדונ רבבש םינפל
 . רמוח לכ תומדק ילב חלושמ שודח הלכ התיה האירבה ךיא ןודיגי ןודיעי , הלבק

 הרותב ואב םירופפ המכ יכ הזה ערה רברה וב הארתי תישילש
 תומושר ישרוד אצמה םעשו , שמשה יניעלו לעופב ויה רומג יאדוב רשא
 אלה = , תילכש הניחב וזיאל םירויצו םיזמר : םהינומט ינופשמ ןכ םג 'םיאיצומה
 ; .זמרו לשמל אלו וארבנו ויה ןבתככ םירבדה לכ יכ רורבב ורברי ועיבי
 , ועמשממ 'ה רבד בנגגמכ תרתחמב ויתאצמ םימעפ המפ | הידירי הזו
 םגשבו , לכש תפקשהו המכח וזיא לע דבל הרומ רופסה םצע לכ םושל
 רפסב בתכנה תתמא ובוע רמו ער הנה ,  ןמיהמו ביצי אוהה ורויצמ הלועה יהי
 לע ריעהל ובזכ וב בטימה רשא םירישה ןמ ריש יהת המימתה 'ה תרות ולאכ
 ורפסב אוה ןה ,תעדה ילעבל הקושי ודבל ויתומצע חומ יכו ,  וחלגנ רקש
 תנומא יכ בתַכ הרותה יזמרמ ןושארה ורפסב ןכו 'ב ףד םלועה תאירבמ ראותמה
 ןעי . ,חורה יסנמו תינומה איה בותכה טשפכ .םילדבנ םימי תששב האירבה
 : רשא לכב וינפל רוצעמ ןיא רשא םיהלאהו , תוארבנה ללכמ ןמזהו םימיה תויה
 אוה ראבש המ יפל הששה ךס תויהל ןכא .עגרכ לכה תא ארב תושעל ץופחי

 ה קרפ

 : ה'הגח ., (*םלש רפסמ הסדנהה תמכה םעטמ םש
 : א תופוגה ילובג לע הרוי טרפבו , רד גע .יכ (") ע'סס רבד ןכ ם

 תוסכזמס | תעכש קס | כוקכס : " ו
 יכ עידוהל ךרבתי אוה הצרו ,הבקנ םא רכז
 םחיתמה תומלשהו ררסה לכ תא םתאירבב רמש
 תשש רפסמב םארבש ותרותב בתכ ,םהילא
 יכ דבלמ העבשה ךס לעו . ולדבנ רשא םימיה

 , םידמחנ םירבד בתכ ח"י ףד ןושארה ורפסב
 ןיב יכ רמא ז"ל ףד ינשה ורפס שארב הנה
 ךרד ןעי ,רילומ אלו דלונ אל ונניא םלכ םידחאה

 יתשמו , 'ד ךס רלוי  'ב םימעפ יתשמ לש
 ; 'ט דלוי 'ג םימעפ שלשמו , 'ח דלוי 'ד םימעפ
 ןפואב , רומאכ םהירילוממ ודלונ םידוליה ולאו
 וא דילומ וא אוה הרשעמ  הטמל רפסמ לכש
 ,הז אלו הז אל ונניאש העבשה ןמ ץוח ,דלונ
 'תיהנש הלותב והונכי הרוג'אתיפ תכ ןכ לע רשא
 הדלותל דבעושמ וניאש המ הנהו ,םא ילב
 אלה ו

 95- סומלטס רסס | סמי , יתכלע
 < קוספ קנסקנ וקורפכ ןכו , סעבטס
 ככספסכ רעל יכ . 'וגו סקלכ . תקל
 ' ,רפסמס קלר כושי | דקל .דחל
 ףוס ומכ כוטי עלר) דפ .רכסקסכו
 לדג | כועי ףוסל דק | לכסקסכו
 סלט רטיסו רטוימ לוגעסו לוגע לדגנסו
 טרפבו ויטרפמ ןייעו . ףוג  סלטסו
 למלט קלכ תסרפ 5 "ביכ ללוממ 'ר
 לודגו :גוזס ןטק יכ סלע ללקי 'ז ךס
 קוגוזס לודג ןכו , סטכש סידכפנס
 , ל'כ וגיוס , קעכש סידרפנס ןטקו
 קזכ ךנוסמ5 סורי לתויכ ךפ , ג'ד
 טוכיפ) יטססו יקינסס 'פס סלקפ סל
 לוכס ינוסיפיס סולס לע ופיכורקמ
 וליליסכמ | סמדקסו , ופילוע וקלמ
 | תגסנסמ יריסעס וגופליד> וכייקיפ
 ' םינפס לכלו | . ןועלפסל | סנידמס

 ןוכטת סוס  סטע ןוכטס סמ כתכס סיס רט5 .סיס5  קוספ) ץוכופכ וירכד .םינכו רכד ןכ (*)
 0 6 . ד"כע סגמ רפסמ סויכדנסס ותו ו5כק ויקנקכ סופט
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 הרותב דחיתנ ןכ לעשו ,עבטב םייק אוה אלה  יככד תופלקתמ :תוניסככ יכ :לנמת
 םתחונמו םישודקה 'םירבדה תאירב לע תורוהל . סיכופ דספכ .ססינט

 םישודקה םיבותכה ירהש דפפהה ןמ הזה תעדב המכ עדונ רבכו .ד"בע ,חצנל

 רעש הרקעה לעב םכחה ךיראחש ומכו . , ישילשו  ינש דחא םוי וחירצי ףא ועירי
 , תוארבהל לוכי דחא רמאמב אלהו ונימכח תנשמ הזה שורדה לא אשונל וחקלב 'ג
 ףד הרותה יזמרמ ןושארבו א"ל ףד רכזנה ןושארה ורפס ףוסל בורק ןכו ,ש "ע

 ןגה ןינעל הידידי אוה ב"צק ףד חנ תעיטנמ ראותמה ורפס תישארל בורקו ב'מ

 תונגכ היה אוהה ןגהש בושהת לא :ל"ו בתכ ןדעב םיהלאה עטנ  רשא
 יב ,עודיה יפכ 2 םהילעו לכאמל םירפ רשא ונלצא םיאצמנה םיסדרפו
 המכח ןג ועמשמ לבא ,המש ונכשי אל םדאה ינבו  וילא ךירצ וניא םיהלאה
 םא המש ןייע ,היתוחכ יקלח לכו שפנה .רבד לע ונתוא הרוי רשא תולכתשהו
 תוחכוה המכמ לומגה רעשב ל"ז ן"במרה הארה רבכו ;ךרואב בתכש הצרת

 שורפב ל"ז ם"במרה םג .לעופב יתמאו אצמנ אוהה ןגה תויה ,וניתובר ירבדו
 םיוהנ וב שי ץראה רחבמ ןמשו ןשד םוקמ אוה ןדע ןג :ל'זו בתכ קלח תנשמ
 הרויו אובל דיתעל םדאה ינבל 'תי 'ה ותוא הלגי , תוריפ םישוע תונליאו םיבר
 םיליעומ 'יאלפומ םיחמצ וב ואצמיש רשפאו ,וב וגנעתיו וילא תכלל ךרדה םתוא
 לכו ,ונלצא םימסרופמו םיעודיה ולא דבלמ הברה םיקותמו םיברע הלודג תלעות
 ,הרותב בותכ היה אל וליפאו תויהל בורק לבא ,קוחר אלו ענמנה ןמ ונניא הז
 ראותמה ורפסב הגלפה רוד ןינעל םג ,ד"בע , הב םסרפתנו הז ראבתנש ןכש לכ
 אל ןבתככ םהה םירבדה לכ ןימאמה תמאב יכ בתכ ב"ש ףד תונושלה לובלבמ
 לובלבל םיסחיתמ סירבד לע תורוהל אב אוהה רופסה רקע ותערל ךא  ,דיספה
 ינב ואריו רברב ןכ ומכו ,המש בתכש ךרדה לע תודמה תותיחפו םינויערה
 תנוכ יכ , ךומסב וירבד רוכזנש ומכ ט"מר ףד םיליפנה ןמורפסב בתכ םיהלאה
 תוואתב הקבדל וטנ תורוהטו תוכז .תויהל ןעבטמ רשא תושפנהש אוהה רופסה
 ותעדל םה הלא דבלמ םירופס דועו .רמוח לעב םדאה תונב ראתב תוזומרה
 ונחבי רשא וגב םירבדל קר ארקד היטשפ ונל תורוהל אל  ,םיבתכנו םירכזנ
 שאר ן"במרה בתכש ומכ וירבד אלה תמאב ותנוכ איה הככ םאו . לכשה חכב

 הבשל תמאב ונילעו , ןרמאל יכ ףא ןעמשל רוסא ןהב אצויכ לע וילא אריו תשרפ
 רבל ., תאזה הנוכה לא דחוימ השק תוזח רפס רבח רשא הדקעה לעב םכחה תא
 יטשפ יכ  בושחיש א איהו , 'ז רעש הרותה שורפב הב ךיראהש הממ
 בתכש- ומכ , איפוסולפב םיראובמ םירבדל הנינשו לשמ ויהי היתוחנהו הרותה
 יטשפ תנמאה ירחא יכ קפס ןיא הנהו .ונממ 'ח רעש השק תוזח רפסב םש

 םכחה חיכוהש ומכ .,םיזמרו םירויצ םהל סחיל (תואי םגו) לכונ ןתיוהכ םירופפה

 יהלאה ירבדמ רכזנה השק תוזח רפסב א"יו 'י רעשו רומאה 'ז רעש ומצע רכזגה

 האזהאל איתא אתירוא אהד רמאד שנ רב אוההל יוו : ל"זו םלענה שררמב יב"שר

 םירופס
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 , 'וכו האתת אמלעו האלע אמלע אתירואד ןילמ לכ אלא ,.-'וכו אמלעד םירופס
 הדקעה לעב ומצע אוה ןכבו . ש"ע ונרכזש 'ז רעש שארב ןלכ בותכ אוה אלה
 הרותה .שורפב םש והאצמת ,שדקה יבתכל םיזמר סהיש ויתומוקמ רתי ןיב
 ויתורהנו ויצעו ןגהו ןדעה יזמר יטרפו יללכב ךיראמ רכזנה תוזחה רפסמ 'י רעשבו
 ךא םעני דוס תעדה ץעו בתכ הרותה שורפל ותמדקהב ע"אה םג . והירזבאו
 ונאצמש המ לכ יכ עד + ל"זו םתכ תישארב תשרפבו , 'וכו ןעמשמכ םירברה
 ומכ , דוס ולשיו קפס וב ןיאו היה ןכו תמא אוה תורהנהו ןגה רבד לע בותב
 הלא יתש הז לכ םע . ברחה טהל תאו בותכה לע יט"אנקר םכחה ןכ םג בתכש
 ןפוא םושב שומנ אלש תהאה :וניניע דגנ תויהל  תוכירצ הזכ ןינע .לכב
 ומכו , םירבזנה  וירפס ינשב רכזנה םכחה בתכש ומכ ןבתככ םירבדה ןימאהמ
 שרדמ לכ םעש 'וקרפ תומביו השא המב קרפ תבשב לז ורמא .לודג ללב הז לעש
 תרחאהו , םלועל וטושפ ידמ אצוי ארקמ ןיא ,  ורמאי רשא םינפ םיעבשו הדגאו
 לכ אלו ,איבנמ ףידע םכח :יפמ המ ןפואב םילבוקמ פחינ רשא םיומרה ויהיש
 הז תמעל הז לע םגיכ , והושע לכוי ובלמ אדוב תויהלו םשה תא לוטיל הצורה
 אתירוא ךל רבעת אל לספ ךל השעת אל קוספ תומש רהוזב יב"שר יהלאה רבד
 רייצמה שיאה ירבד הז ןפואב יכ ,ש"ע 'וכו ךבר ךלרמא אלו תעדי אלד ארהא
 ואצמנ הלא תוער םיתש םאו .והתו לבהל םדא ידי השעמ הבסמו לספכ .םנה
 | | . שפנה לע אטח םלכי אלה 'זנה הידידי לש םיזמרב

 דיבכה ןורחאהו הזה שיאה לא תונמהל לכוי ירקע ןורסחו רחא עגנ דוע
 אל והצק דעו וירפס לובג הצקמ יכ : אוהו ףוס םהל ןיאש םימב תרפועכ ולילצהל
 , תרוסמה ול לבקתה בתכבש הרותה לצא יכ ךרות רשא תחא תוא וליפא אצמת
 לכ יכ הארתו תויטרפה תורותה ןמ  ראותמה ותוא וירפס לכ שארב ךל חק התא
 היהיש  הזיא םתלבק יפ לע ונממ איצוהל וטושפמ טעמ והוטה ל"זחרשא בותכ
 קוספ .לכ םגהתמו , דבל ארקמל םאב ותוא שרפמ אוה ירה , םינידה לכמ
 הרויש לבוחה קרפ ולבק ל"זח רשא ןיע תחת ןיע ירה . ונממ רוסי .אל ותרוצב
 הרזגמ ותשב ימד ירפסב ןכ ומכ והורתפש הפכ תא התוצקו , ןוממ ימולשת לע
 תעדכ , ןבתככ םירבד ראב הידידי אוה הלאב אצויכ'לכ ןכו , סוחת אלד הוש
 ותנעשמ לע  ךלהתהו. םוקי םא ,'ג קרפ ונרכז ל"ז םהירבהמ רשא םיסותיבה
 ראב ,חצור 'המ 'ד קרפ ל"ז ם"במרה איבהש ומכו ,וחכו(*וירב אתליבמב והושרפש
 ןיוכתמה יכ ןילוגה קרפ ולעהש 'וגו הדצ אל רשאו .ז"סרת ףד והטמ לע ןעשנ ותוא
 בתכש ומכ תולגה ןמו ןימולשתה ןמו ןיד תיב תתיממ רוטפ הז תא גרהו הז תא גורהל
 , גרהיש ךתעד לע הלעי יכו לז"אש גרה אלו גורהל ןיוכתמה ןכו רכזנה 'פב "במר
 השאב אתליכמב אינתד ןוסא היהי אלו . ר"סרת ףד ןיגרהנש רמוא אוה ןלכב
 ותוא'ורתפ םינקז םיעבשה ןכו ר"פש ףדו"יה ורפסב אוה ,("תודלוב שנעי שונע

 ןיאש
 ( )  | * סע ןופיסויס 'יפ ןלו (* (  | ) = ו"פ 'ד לפס ןופיסויס 'יפ ןקו (*
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 ללקת אל םיהלא , שפנ תחת שפנ תתנו ןוסא תויהב יכ ,/הרוצב םלש דלוה ןיאש
 ןמ ורפסב אוה , ןיידה תללקלו 'ה תכרבל הרהוא א ליבממ והוראב ונימכחש
 ו והאצמתש ומכ םימעה יהלא לע  ותוא רתפ ו"פרת ףד האיק"ראנומה
 אוה םג ךתללקב רהא לאל הוחתשמה תא ךטינקהב יכ םעט וב ןתנ הידידי אוהו
 רבד ךעימשאו 1 ארוק דידי דומע הפ התאו , והיפ םימשב תישיו זגור ידיל אובי
 ףד ח"פ יעיברה ורפסב םיימורל ןכ םג ןופיסויה יכ הזו , ךבל וילא תישת רשא
 ולאו  ,.והומכ רכזנה בותכה תא רתפ א"צתת ףד ינו"איפא דגנ ינשה ורפסבו ח'צ

 אוה ונתרות תרימש יכ , םימעה ראש תורות לע בל םושל ונל ןיא הנה;:םש וירבד
 ללקלמ ונרהזוה אברדא , ונתלוז תורות תוזבל אל ךא וב ונבייחתנש רבד
 םיליכשמה רשא רסומ אוה םגמא הזו = , כ"ע הולא תראותמ התויהב םתארי

 , ןכוסמה .רובדה  ןמ שירחהל בוט יכ םתוארב אתכמסאל  בותכה וילא ונתי
 רשא 'ד קרפ 'א קלח הרומה רכוש ל'ז םתצילמכ השמ ירחא וטיבהו
 ךא . ונולקסי אלו םהיניעל .םירצמ תבעות תא חבזנ ןה רמא לכשהו הערב
 רשאל אטהה לדוג תא רכז ז"נרת ףדהדנב אוה הנה , הידידיל שאר הנתנ
 , םימ אלמ הדשב ערוזכ וכרד תא תיחשה יכ ורמאב התוד תדנ ימיב הנבכשי
 , עלסה לא וערז תא ץפנמו שרוחכ אוהש הרקעל גורזמב ןכ םג .ורמא ךרדלע
 קרפ ל"ז ולעהש ץע לע ותוא תילתו ןידבו .המואמ רבד אל ןובלה ימי לע ךא
 ןיא ירמאד םימכהכ אלא ןילתנ ןילקסנה לכ רמאד רזעילא 'רכ אל ןידה רמגנ
 לכ לע בותכה טשפכ שרפמ ב"ערת ףד אוה ,םילילא דבועו ףדגמה אלא ןילות
 אתליכמב ל"ז ולבקש 'וגו ידג לשבת אל ןינעלו , תומ טפשמ אטח וב היהיש ימ
 ורפסב אוה , לושבו. האנה הליכאב בלח לכב רשב לכ רוסאל רשבה לכ קרפו
 , אקוד ומא בלחב ידג וטושפכ ותוא רתפ א"רת ףד הלמחה ןמ ראותמה
 ידג ךכתל .ברעי הככ םא רמאל תוואתה לעב תא חיכומ תולודג תרבדמ ןושלבו
 ומצע אוהה .בלחה תחק יתלוז תרחא המהב בלח ךל רפחיה , בלחב לשובמ
 ונב תאו ותוא ןינעב םגו . יאורמ ורשב תולכל ידגה לודג לא עבטה וניכהש
 < הלמח ה"בקה לש ויתודמ השוע הצע תא תיחשת אל רומחבו רושב שורחת ,אל
 ייתמ ורפסבו ,ךלמ תרזג אלא ןניא ןידמוע ןיא קרפ וניתובר ןונגס יפלו , םימחרו
 אוה ומצע ןהכהש בתכ ג'שת ףד תונברקה ןמ ורפסב ןבו א"פקת ףד 'ג השמ
 , רוב הרשכ הטיחשה יכ םילוספה לכ 'פבו כ"תב ל'ז ולבקש ומכ אלד , טחושה
 בתכ .המ'רת ףד תורבדה תרשעמ ראותמב םג 'ג השט ייחמ ורפסב םשו
 יכ , םינהכה וניתמיש יתלב םהיחספ תא םיבירקמו ןיטחוש לארשי לכ .ויהש
 ילוא ,ןהכ ומכ וב דבוע ילארשי לכ תויהל הנש לכב הספה ברע הנתנ הרותה
 תכסמב וב ושרד ונימכתש "לארשי תדע להק לכ ותוא וטחשומ ול 'אצי
 תוכלמה ןמ .ראותמה ורפסבו. , תותכ שלשב םיטחשנ רובצ יחספ םיחספ
 ןמ ול אצי .ילוא , ןהכ תב םא יכ אשונ היה אל ג'כהש בתכ דצ"רת ףד יללכה

 בותכה |
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 וניתוברו , (* השא חקי וימעמ הלותב .בותבה
 וימעמ ורמא ב"פ ג"פ השרפ רומא רדס כ"תב
 , הנוהכל הרשכ אהתש תינומע תרויג תב איבהל
 רומאד אתקיספו לרעה 'פ כ"ג אבוהש ומכ

 הניב

 ה"הגה
 וקנמדממ סוס .קרפס יכסכ ולס (* .

 לע סירוס ינט .ספיליגיווכ קופל
 'כ סנוכמ דחלס סילרק יגטל סלופס
 לס6 ףסוי לכ ןכסל 'כל  רסכמס
 ינססו | , ד"כ סיפכ6 'ס  תנטכ ולכס
 סכוק בקכ סנוכמו :"כקס סלט רכות
 קוכס סלכ ספ וסיפ6 רכ ןלסל 'כל
 םרפמס רנד סנסו |. קרי .סילכ לע
 סז ףיסוס סלותב 05 יכ לוס ןופסרס
 , וימעמ .ןסכ = 93 .סיסתמ ריכזסל
 רספס וימעמ ורמס : ל"זו כתכ ינשסו

 , האיב ירוסיא תוכלהמ ט"יפ ונאצמת ם"במרלו
 יכ בותכה לע א"עפ ףום ר"בב ורמא ראובמו
 אוה ה"רב בותכה לע הלגמד ק"פו תונב ינורשא
 תואנ רשא טבש תונב ויהש , תיזרב יבא
 קרפבו , תיז ןמשב וחשמנש םינהכל תואושנו
 סידידי לוס יכ יכס ן ןסכ קכ סיסקט סנואהש בתכ א"רת ףד תויטרפה תורותה

 . כ'5 סע סזכ ססכסל סכ5 | םא  םילילפב ןתני השורגה וא הנמלאה תא
 ןימ לכ ללוכ ףאנת אל ראבש הממ ול אצי ילוא , ףסכ ותוא שונעל וא ותוקלהל
 תולטב תוחיש ןלכ ולא ירהו ,  שיא תשאב אלא ונניאש וניתוברכ אל ףואנ
 ונינומדקמ יתלבק ךכ רמוא והאצמת םימעפל םאו , תרוסמה יפכ אל רשא
 ןושלה אלה , הימעט תצק ובתכב ה"רת ףד הלימה ןמ ראותמה קרפב ומכ
 תורבס םשפנב תומדל םימכחתמה תצקל קר ותנוכ ןיאש ךרוי ומצעב הזה יטרפה
 התיהש אמ"שת ףד תוננובתהה ייח קרפב בתכש המ ןכו . וניהלא תוצמ לע
 לא דבלב ותנוכ תויה םש וירבדמ ןיבת , תובא תלבק םהה םירדובתמה לצא

 ' ומכ ,םילפש תמאב םה רשא תוצמ תצקל סחימ אוהש ןימה ןמ םינמר תצק =
 < תאמוט םעטב ט'פרת ףד תויטרפה תורותה ןמ ראותמה ורפס ףוסמ טרפב ןיבתש
 יניד לא םהה תולבקב ןויכ אלו ,החיצרה תרבעמ םראה קיחרהל איהש תמה
 היה םגהנמ םהילא ךרטצמה לכב לבא , וניתוברל הלבקב וראבתהש תוישעמה
 םירבד םהל ושקב :ל"זו סונגיטנא תנשמ ק"פ תובא שורפב ל"ז ם"במרה בתכש ומכ
 ןמ ןיקיזנ תובא העברא אופא הלא הנה . דבלב םדא ינב תצק לצא םילבוקמ
 ןנובתנ םהמ יכ טרפבו 4, םיער םיטפש תעבראל ןהילע יואר אוהש הולה שיאה
 רשא הרותב ותא התיה תרחא חורו ,ונמע ינבמ דחאכ ןוכנ היה אל ובל ךיא
 תכמ היהש רמול לכונ אל הנמאה . ונל הרסמו יניסב השמ לבק הפ לא הפ
 והירדמ יד תוחורה תואיצמו לומגהו היחתה םישיחכמ םדקש ומכ םה יכ םיקודצה
 == תותוא םע ןורגב םהילע ארוקו ןלכב הדומ אברדא הזו , יהותיא אל ארשב םע
 , איבהל וילע ולוקב שיא תקב יתעדל יכ ןפואב ; שדקה יבתכמ םיבר םיתפומו
 םיסותיבה ןמ ונייה םירחאה םינימה ןמ היהש. ורבדב קדצי | , הער ותבד תא
 , היחתל ןפוא הזיאב ותוטהל ץילמ ךאלמ וילע שי םא םלואו ,ונרכזש ומכ
 , ונינפלש קרפב אדה ןמ היניעמשנ

 + רמוא וילע ונרמג המו וב ב המשל רמאנה לכ לע רכזנה הידידי דעב ירשפא תולצנתה

 לא גש ןמ ודעב ןגהלו ורהטל המ רצב אבה יכ תמא ןה ו קרפ
 א



 בנ הע. ויק ישע
 ןיחתפ שי לבא , הנמלאה םיתפשה לכ אלו ולעננ הבושתה ירעש לכ אל |

 בתכש המ הנה יכ הלאה םירבדה יפ לע ותוסכל תולצנתה עצמו ול
 / ונלצא .אצמנה רשיה רפסה יפכ אלו םיעבשה חסונ יפכ םיבותכה תא שרפו
 , םידוהיה ומע ינבל אל םירשוימ םנה רבחש םירפסה לכב וירבד רשאמ היה
 . וניהלא תרותב תובוט תולעמ המכ םתורוהל בתכ רשא םיימורלו םינויל לבא
 הסונה תוכילהב וידומל תא גהנלו ומצעב םכרד יפ לע םכנחל בוט יכ האר הולו
 תוחולהו בתכמהו בתכה תהגהב סנכי םא ומושיו ולבלבתי יתלבל , םהל אצמנה
 םירצוגל קיתעמה רבד רשא רברה הז אלה . המהב ולדג םירוענה ןמ רשא
 וניתובא יכ תולועפה ןמ יעיבשב םלצא רמאש ימ ןינעל םיירבעה וישורד רפסב

 רשא תועט, אוהו ,(" שפנ ה"עב ,םירצמל ודרי 2 5 סנס (

 הזה הידידי יפמ ןכ ומכ אציש ךיתיארה רבכ רינו - כקעי .סנועו ךלוס 'ז ןפיס
 יכ בתכש , ב"סש ףר םהרבא ךלהממ ורפסב = סילנמכ ויסע וינכו ףסוי .סע וידכנו
 ותדרטב רשא ןעמל .הלחתכל הגש אוחה רבדמה 9 2% סרפסמ סנעפ | טופלו
 | עב'סכס םרכסכ | סננכב בקעו סע

 ןומהה תועד תא .בברעי אל תורחא תוילכתל 9 > לימפכסו 3020030 ילו
 לע םהל תמסרופמה הקתעהה רצמ םינומאה וה

 דעל הפ יל המ התעו , המירצמ םיאבה לארשי ינבב אוהה ךסה תנומא
 יתלב םירופס ואצמנ האובנה ירפסב םג ימלשוריה תעד יפל ירהש ץוחה :ןמ
 .ובשח םיאיבנה ולאכ , ןומהה תרבס יפכ םיבתכנ לבא , םמצעב םיקרוצ
 קרפ תינעתה ימלשוריב אצמת ןכש . תקולחמה ינפמ מאה תונשל רהומ תויה
 וניקרפמ םיעבראה קרפב ונאצמת רשא , ןאכ שי תונובשח לוקלקב םרמאמ אדתב
 ירזווכה רמאמ םעו ה"רד אמק קרפ ףוס וילע תופסותהו א"בשרה ירבד םע הלא
 יתלבל םירופפה טשפב רהזנ הירידי אוה הככ םאו , 'ג רמאמ ףוסל בורק
 רברב ןונכ תוצמה לא סהיתמב םיבותכה תא םקע יתלבל חינשהש ש"כ , םפילחה
 אצמנה לע עורגל וא ףיסוהל הצר אל יכ , המודכו הדנה ןובל ימיו ידג לשבת אל
 אוה ש"מכ ןופיסויה כ'ג השע רשאכ , תרוסמ וא שרדמ חכמ רפסב םלצא
 , םהחקלו רובעל םיל רבעמ אל הלאה תודעה תויה ןעי ;  תומוקמ הברהב
 ןפ םיהלאה יניעב ןחלו המכחל ול הבשחיו הלוע םהל ןיא רשא םימשב לבא
 קלח א"מ קרפ הרומה ברה ןכםנ הארת אלה , עתעתמכ םהה םימעה יניעב יהי
 ךינויער דירטת אל רמאו , בותכה טשפ יפכ ןיע תחת ןיע תוצמל םעט ןתנש 'ג
 תתל (הרומב ונייה) הפ הנוכה יכ ,(הקזחה ודיב ונייה) ןוממ הנה םישנוע ונתויהב
 ןינעל תישארב תשרפב ע"א םכחה םג . 'וכו ארמגה ירבד תבס אלו םיבותכה תבס
 : לוו ורמאב הלאל תובורק תוגשה לע הידעס בר ןואגה דעב ןיגה תורהנה 'ד
 םתביתכבו לאעמשי ןושלב הרותה תא םגרה ןעי ךרבתי 'הדובכל ןכ השע ילוא
 רשא תישימחה הבסל בורק הז לכו , םונעדי אל תוצמ הב תויה ורמאי אלש
 ,ןווכמ 2 וניאש המב םימעפל יכ , תוריתסה ןינעל ותמדקהב הרומה ברה רפז

 ינולפ ,
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 ותולצנתהב רמאנש ןפואב ,היל אריבס אל הילו רמאק עמושה לש וירבדל ינולפ

 .הלוטבש םימעפ , םחלה יתש קרפ ל"ז םרבדכ תאז ותאטח לע רכזנה הירירי לש

 = םש לע ורמא ןכו ,תרבשש ךחכ רשי תרבש רשא רמאנש הדוסי והז הרות לש

 יכ תוכז .וילע דמלנ , היוה הרומו תויתוא 'ד ןב אוהש םייהלאה םעטמ היוהה

 תמאה תניחב םע רשאב , םייהלאה םימכחה םעטמ ףא םהה וירבד רמא הגלפהל

 יכ עדוי ונתא ןיא ונמעב םסרפתהש המ לכב אלה .'תי ומשב עדנש המ ףוס והז

 . ונממ םלענ םארקה ןפוא לבא ,היוה תורומ םתויה ריכנ רשא ויתויתוא 'ד סא

 לע תורוהל ומשוה קר  ,אוהה םשל תוימצע םניא םתחת רשא תודוקנה הנה יכ

 תומש לככ תונדאה םש לע וא , תוליחה התא 'ה ינודאכ !ניהלא םא ,ארקנה םשה

 ביתכה לא ירקה תודוקנ םישל שדקה ןושלב הדמ וזש ,רפסב םיבותכה היוהה

 . ארונהו דבכנה םשכ השודק ןורתיל וא (* , םהינוש םהיארוח ומכ יאנג בורל םא

 התפ ףטח אל .דו"יה תחת דבלב אוש תונדאה תאירקל תויהו ..הלס תי . הזה

 תודוקנהו תויתואה רובח רשא ןעמל תמאה ילבקמ לצא אוה , ף"לאה לא יוארכ

 דיחי ןושלב הולא םג יכ תלוזמ ,םצעה םש לש ופורצו ואולמכ דבלב ב"על הלעי

 יכנא רשא .תרחא הבס לכל וא ,חתפ ףטח ןודא ןכ ןיאש המ לוגס ףטה דוקג

 ורבחתהב הנה , ד"ויל ימצע אושה היה םאש וב קפסל ןיא הז ךא .יתע וי אל

 יב ררבתה רבכו , הדוהיו יול הדוהיב הלענ ומכ קריחב דוקניהי ל"כוב תויתואל

 םג  םינומדקה לצא התיה לבא ונתולגב השרח דבלב איה ונל אל וז האירק ןפוא |

 גוהנה ימראב וידימלתו ירצונהו , סוי"ריק ינויב והומגרת םינקזה םיעבש האר . ןכ

 ימור ןושלב והוקיתעה רשא , ןרמ והוארק ז'נו 'ט קרפב ראבתיש ומכ ינש תיבב

 םיוגהש ט"ק ףד יס"יואפ וא"יסיט חאל תונושלה אובמ רפסב יתיארםג , שונימוד

 לא ילוק ןכו ,ירומל ואירומ רמא ינודאל 'ה םאנ םירתופ האירוסב רשאו םיימרא

 ובש המרגות סופד שמוחב ןכו ,תירק .ואירומ ילוכב ב"מק רומזמ קעזא 'ה

 הללא אוה יברעב היוהה םש לכ הנה , יסרפה םגו הידעס וניברל יברע ןורתפה

 םש תונושלה לכב יכ ירה , ןקז ינודאו השמ ינודא םנורתפל הוש ,אאדוכ יסרפבו

 ו ה ה ןמ דחא לכ רשא ,(* תונדאב  הנוכי היוהה

 יזנס ונס 15 .ניחט \ 'פכ עילכ לע הרומ וניאו .ןודא ונו ותפ םירכזנה םיראתה

 ונוס ללעמשי  ןועלכ סכוקס רקפמ \ ויה אל בתכנ ואצמה םע היוהה םש יכ ןעי ,היוה

 סע כו , יככעס לכל יפלגוקס ?'כ  בתכ ןכו = , ארקהל תוימצע תודוקנ ויתויתואל

 מ ל - ל ןב םש ל" הלל"יצרמל  תרגאב קיתעמה
 סוגלס .סג | , תללפק) )טעמי םנמא הזו , 'וכו ארקנ יתלב אוהש תויתוא 'ד

 - .לכלטל סילסעמסיל םכח ּונ"יינאפ בתכ רשאכ דבלב דובכה ינפמ אל

 | ןכ םג תויְהמ לבא , שדקה ןושל רצואב ירצונ

 ינשמ אוה ויתויתואב םשה תא הגוהה אטח הנהו , תועדונ יתלב תוימצעה ויתוריקנ

 םינפח
 . 0" ו יעני) םֶהָיִניִש םֶהיאְרִה (*



| 
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 לע וליפא רסאנש:המב לקי ותעד יפכו , ונניא רשא םש רויצי יכ , דחי םינפה

 ה עמשמה ארוקה ורמא אל ןכ לע יכ ,םצעה םשב וירוה ןורכז ונייה םדו רשב |
 יגיגה הניב ורמאכ םומעו םותס רובד לע הרומ ןושל אוהש הגוהה לבא , הכרדב
 קיתעהמ .לדחא אל מ"מו ,הזה טרפב  יגיעב רשיה  והז , ךינפל יבל =" ןויגהו
 ג"הכהש ירחא ל"ז ןואג יאה בר ,םירופכה םוי 'פ ל"ז ש"ארהל יתאצמש המ ךינפל
 הבישיב אוה יוצמ ןיידעו תויתוא ב"מ וב שיש םש אלא םשה אנא רמוא היה אל
 הלגעמ ש"זגב ןניפליד ןויכ הזב יל ןיארנ וירבד ןיאו  .םימכחל עודיו- הלבקב
 קוספב בתכנש ומכ אלא ,תונשל ןיא תויתוא יעברא לש םשה תרכזה הפורע
 לכל רוקמ  אוהו שרופמה םש ארקנה אוהו ובתככ וריכזמש אלא וריכזמ .אוה
 ןמ רקענ ויתויתואב םשה תא הגוהה רמאנ וילעו ,ונממ םילצאנ םלכ יכ תומשה
 תומואה ימכח תצק לצא םג יכ ערתש םע . לכ'ע ןילובגב וריכזהל .ןיאו םלועה
 וא הוהה .ראותמ טרפב היה 'תי 'הולאה , השמ ונאיבנ ןמזל םיבורק ויה רשא

 ןומגהה ירבדמ ךל תמאתי הזו . תיתמא היוה ודבלול שיש ימ ונייה , אצמנה רמאת
 - סי"מריה םעטמ יכ רכז טרפבו , היהא רשא היהא בותכה לע ותרודהמב ונ"יבוגביא
 הוהו היהש אוה ינא , הולאה ראתל בותפ םירצמ לכיהב היה 'ד קרפ ונתאמ רוכזה
 'יה רמאש וא"ימיטב ןוטלפא ירבד רכז ןכו,והלג אליח םלועמ ילש הוסמו דימת היהיו
 ,הצנל הוחה לא םיסחימ יוארכ אלש ונחנא ונתולכס רצמרשא ןמז ינימ םה היהיו
 דבעושמה לע ורמאי דיתעהו רבעה יכ ,הוהה קר וילא תואי אל תמאה תניחבב לבא
 םיברב .קזחתה םיעבשה ךרד תא ופדרמ רכזנה והידידי םג  ,עבטב ןמזה לא
 ייחמ ןושארבו א"יקת ףד תומולחח ןמ ורפסב יכ דע , םשה הז תתמא לע וירבדמ
 אצמה רשפא יא רמואכ היהא רשא היהא תבושתב הנוכהש רמא ג"כקת ףד השמ

 רשפאש הארנ הז תולצנתה ןונגס לעו . תואיצמ תתמא לע הארוה קר םצע םש יל
 ,םהימכחמ םלצא ןושאר לכשומכ היה רשא רמוחה תומדק רבדב ףאיכ רמול כ"ג

 ינפ תומד .הארמכ תנתונ וינפוא לע .רבדה :ןיבי אל רשא לא והת התיה תלמו
 המב ןנובתנ םא ןכש לכ .תולשב םהילעמ רופל רחב אל ,אוהה תועטל תוארהה
 ןימאהל ךרטצמ הרותה לעב היה םא : ל"זו 'א רמאמ רזוכה לעב יחלאה בתבש
 םגפ ול בשחי אל ., הזה םלועה םדוק םיבר םימלועו ,ןומדק ילויהב תודוהלו
 , הוחו םדא וב םיאצמנה תלחתו עודי ןמזמ שדח הזה םלועה ןימאיש ידו ,ותנומאב
 ;ורמאב המהמ רתויו הלאכ םירבד בתכ ח"כ קרפ 'ב קלח הרומה ברה םג | ,.ב'ע

 כ'ג םימשהש ןוטלפא תעד אוהו והונראב רשא ינשה תעדה יפכ תומדקה ןימאמה
 תבזכה וירחא ךשמת אלו הרותה ידוסי רותסי אל אזהה תערה הנה ,םידפפנ םיגוה

 הרותה יבותכב םיבר םינוימד ול ואצמיו וילע םיבותכה ושרופיש רשפאו , תותואה
 'ר ירבהל זמר קפס ילבו ,  כ"ע היארלויהי םגו םהב תולתהל רשפאש םתלוזו
 ב"ה רואבב ול הארנכ ברע יהיו בותכה לע 'ג ר"בב והבא 'רו ןומיס 'רב הדוהי

 יפכ .ו"'אימיטה רפס לע ב"יה ותרעהב ונ"ייקיפ ירצונה םכחה יכ עדתש םע ,ל"פ
 המ "חי



 העב | וקופ | ירמא 6
 רמוחה תומדקב וירבד לע ןוטלפא רעב ךס ותויהב םדוקה 'פב יתרכוש המ
 = םגשו ,רדסו הלחתה תמידק לבא .ןפוא םושב תינמז המידק הנניא ותנוכש רמא
 = רמוחה םג ירהש םודק ןמז לע תורוהל אל והת התיה ץראה יכ רמא וניבר השמ
 = וירבד קוחלו ,רדסו הלחתהב המדקש הנוכה לבא ,תוארבנה רתי םע שדחתנ
 םלועה תכאלממ וירפס .ינשב הידידי ירבד .ןכ םג' איבה ןוטלפא תוכול הלא
 ,ןוטלפא ירבדל םימוד םנה ינרות ידוהי ותויה םעש רמאז , םדוקה קרפב םונרבוש

 ונאבהש םירבדה הז יפל הנהו .ונרכוש ךרדה לע תוכול םהינש תא ןודל שישו =
 תערל לבא ותעד לע אל ונבוי ,רספנ יתלב םלועהש ראותמה ורפסמ ותבוחל
 'ז רפס ירסיקה וא"יביסביאל וניאר ונאצמ יכ ןכש לכ ,המש רכז רשא םיפוסולפה
 םינומדק םירצונ ונ"יגירואו  וא"יסינואיד םשב ואיבה ירחאש ותנכהמ 'ח קרפ
 ןושארה רמוחהש , ינרותה תעדה .תתמאו תומדקה תעד לוטב לע תוחוכנ תויאר
 ורמא םע יכו ,ארובה תאמ טלחהב שדוחמ אוה םג ילויה םינויה לצא הנוכמה
 ולצא םואבה ךותב הנה ; האצמנ רבכש בושחל ןפוא םושב ןיא והת התיה ץראה
 רפסב ול םיאצמנה ולה והידירי ירבד תא ןכ םג רכז ,הוה ןוכנה תעדה תמאל
 הדמב רמוהה תא ארב 'תי אוהש ןימאהל ונל שי :הלא םהו ונתא :ונניא
 רמוחה ול ןיכי םדאה ינבמ םכה .שרח הארנ ןה יכ , ןלכ תוארבגה לא תקפסמ
 םירפסמה תא ערי רשא לכה רצוי ןכש לכ ,םצמוצמ תומכב ותכאלמל שרדנה
 םלועה תאירבב ךרצוה אלש רמול זוענו ,  המואמ וב אטהי אלש ןלכ תודמהו
 תמדקה ותלועפב םכח לכל תואנה ןמ תויהב אלה ,רתוי'אלו תוחפ אל רמוח
 לבא ,ונממ עורגל וא וילע ףיסוהל ןכ רחא ךרטציש םדאל אוה רשפא רמוחה
 קפס ןיא ,השעי ץופהי רשא לכו רבד לכ אלפי אל ונממ רשא 'תי םיהלאה
 . רהאבתה םהמרשא וירבד ןאכ דע , הרעשה טוחכ דע ךרטצמה ילויהה ול איצמהש
 ב 50 : ירבד תצק ואיצוה תודוא לע ןכו .("וננווכש המ
 כ ףד םלכ 1 מ סב זמרו רו'צ זיא לא םירפוסמה םישעמב הרותה
 ימולפכ סג.ספלס ןמ סרב לכס : ל'ף בשחמ ותויה םע רבד ףוכ יב לצנתי ילוא
 :ע'ז\ כפכ זייפקס ףד טלכ סעמ ייסמ תולגנה םג יב הדוי אלה רקעל המהה תורתפנה
 סנו ., ןילס ןפ סנשו לכ סלועה אתליבמב ל"ז םרמא ד'ע . ,םנימאהלונינבלו ונל

 יקסכזש סוכססס ריככדכ יכ תודוסמ .רמולכ הנתנ היתויתואב הרות הפשכמ תשרפ סוכמ ןיפ סלוק . לכג ךרוכי ןק יכ
 ונ'ויקיפ סכססכ לע םיל) סוקפ ןקנ .ותעד ונרכזש המ יפכ ,הבתב יפ לע הניבהל
 הומה) ןולו .ץ ויחס לסרס) רכמס ,  ןהותוכדו הלימהו .תבשה תוצמ לצא הלעמל
 - יתעפס ופומכ ינפ סכ סל = רטנהמ ונה .תורעהו םיזמר םב תויה םע רשא
 , לעופב םמויקלמ | ענמה יתלבל  ריהזמו .םהיתועיטנב ץצקי רשא לא
 ינפכ רשא םירצונו םידוהי ןכ  םג ורסח אל וכ עדת ע"גה רבד לעו
 המ יפב | , והומכ הילילפ וקפ בותכה טשפב םהילא תוארנ תונוש תוישק
 תישארב תשרפל ושורפב ונ'יטסוגבא םירצונל לודגה םכחה לא תוארל לכותש

 'ח



 חג הניב ירמא

 רכז רשא ,'א רקע ב'ק  ןמיס וישורדמ ןושארה ורובחב ודימלת ונ"יוקאלו 'ח

 רשא וביטיהו ועירכה םהינש רבד ףוסו , ןהיקורפו  תוישקהו .תוקולחמה םש

 שיחכהל ןפוא  םושב ןיא היהש חשעמ ךרד הרותב רפוסיש המ לכ יכ ורבד

 יתרמא א'צ ר"בב ןופרט 'רכ הנהו , המואמ וילע רייצל .הצרנש םג וטושפ

 ר"רהמ רודה לודג יפמ יתעמש הוכ ןינעל רשא ןקותמ  רבד לע 'חרפו רותפב

 הצורה םכח לכ רמא , הז אוהו ל"ז אפורה איילא ר"רה ןב ו'צי יזנכשא רזעילא

 םא הנה ,לקנ רויצ לא ותומדל הצריו רווצה השק לכשומ ויעמוש בלב .םינכהל

 רשא 'תי םיהלאה הנמאו . לשמ ךרדב ונרייצי וב אצויכ היהש השעמ עדו אל

 םידומל לע תורוהל םיצרנה וילשמ לכ אלה , התעשל הלועפ לכ הוהמ דבלב ונוצר

 . ירופס םג יכ רמאנש אוה חרכה ןכ לע יכ , לעופב ווהתי קפס ילב םה םג ,המ

 לא  םאיצוהל קיפסה אוהה ונוצר הנה | ,זמרל .ויהיש הצר רשא הרותה

 הידידי תולצנתהל .בושנ ךא = , תרדענ םתתמא ןפוא םושב  ןיאו = , שיה

 רשפאש הארנ , לדבנ ןמזב התיה אלש האירבה רבד לע םג .יכ רמאנו

 השקהשכו ,  ב" ר"בב הימחנ 'ר תעד ןכ ומכ הזש וילע ץילהל המ ןפואב

 לכש םינאתה טקלמ לשמב בישה ישילש ינש דשא םוי  בותכה ןמ הדוהי 'ר ול

 תא עמשמד ץראה אצות בותכה לא וירבד ךמסו , ונמזב עיפוה דחאו רחא

 תלופמב האובת ינימ המכ ערז רשא ל"ז ורכזש ןנגה לשמכ אוהו , הלצא דקפומה

 , 'ל קרפ 'ב קלח הרומה ברה וילע ךיראהש ומכו הז רחא הז ןיחמוצ ןהו די

 שורפב 'זנה ונ"יטסוגבאל הז ותעד אצמת םירצונה ימכתבש םילודגה' ןיב םג

 ןבל אצמנ רמאמ איבה ויתויארמ תחאלו :, וריעמ ינשבו 'ב ןמיס תישארב

 יכ םע , דחי לכה ארב חצנל יחה : הז אוהו וק"יטסאיסילקיא םלצא ארקנה אריס

 , םעט יבישמ םהימכחמ הברהכ וגממ הזב גוסנ רכזנה ודימלת ונ"יוקא םכחה

 תועדה לכ תא איבה םש יכ ד'ע 'פ 'ב רקע וישורדמ ןושארב תוארל לקנש ומכ

 הלמח הב'קה לש ויתודמ ותושע רבד לע ןכ ומכו , ךרואב ןתערכהו ןהיתויארו

 . 'פ הרומה ברה בתכש הממ ותולצנתה לקנ תורזג אלא ןניא ל"ז םהירבדל רשא

 , ןקח חולש תשרפ ל'ז ןב'מרהו 'ג קלח ח"מ |
 | . (* המש םהל ןייע

 ו קרפ

 הה"'גה |

 לסוממ .ר"5 דוח = "לסל .ית5מ (*
 ₪'פקןיססע דוה לדגמ ורפסב יככוכס
 ןקס תולש תופמ יכ םכוי = : ל'ז\ בתכמ
 וטקומ ןקפל 153 וגכ קפו וקולו
 , סוילזכקס .קקסלסו סיעסרס תדמכ
 סתלו . 'ןכו .לופ5 ןק לע .למו6ס סנס
 ססימ לוס יכ ופופ ןיקסטמ 'וכו תסס
 סייחס ילפכ .יטיקב לכוכס תקגסס
 דלמ 5יסק וסדסס יטיפכ = ותתנטסכ
 קטיקכ לוס ךלוס וכ =. ד"כע לכטס
 . ג'ס ססגססס | םולדב סלופס בלס

 , םע ז"יס ְי 0

 . הו

 רשפאש המ תניחבב םינפה לכל םלואו |

 דועו , םירכזנה םירבדה לכל ותורשכב דושחל

 ישילשה קרפב יתעצה רשא חנומה תניחבב

 תהא תכו דחא תונימ יאיסיאהו םיסותיבה תויהמ

 הידידי הז יב חיכוהל יתא םוקמ הנה , הניעב

 , םהמ רתאכ היה וילע ןינד ונא שא

 םיפלאה  תעברא תדע יאירקמ אל םא
 , םתומכ םירעה ישרגמב רודנ קיחרמו םמצע

 היה



 הע -?קפ - יאו 10
 "ןמש לכ , ודיב .םהידומלמ  זחואו .תועד תצקב םהירחא םילשחנה ןמ היה
 ,.ונרכזש ומכ ז'להו ו"לה וירפס ינשב ןחבש הנומ היה אוה הככש ונתוארב
 [ ליכשמ .ארוק ךנזא .הלגא יתרמא הככ לע יתררועתנ ךיאו יל ןינמ וזו
 "לע ח'מר ףד םיליפנה ןמ ראותמה ורפסב ירק ליז , ינעמש ול התא םא ךא
 םיהלא יכאלמ רמי ןלאכ ותוא םגרת אוה רשא םיהלאה ינב ואריו בותכה
 יאי"ניג םתוא ונכי םיפוסולפח רתי רשא םיאצמנה : הלאה םירבדה תא בתכש
 תושפנ .םהו  ;םיכאלמ םמש הנכי השמ (ונתא ורצונש :המל םירצי ונייה)
 הרכהה ןמ אלה יכ רקש תאצמהל הז בושחל ןיא ןפוא םושבו ,ריואבתוטטושמ
 רחא דחאב יכ תואור וניניעו , שפנ ילעב .םיאצמנ םלועה יקלח לכב ויהיש אוה
 רפעה דוסי  ,'וילא םיתואנה שפנה ילעב שי תודוסיה םהש םיישארה ויקלחמ
 שאה דוסי םג ., םיימימה םייחה ילעב םימה דוסיו , םייצראה םייחה ילעב ול שי
 תולילגב .םהמ םיבר ואצמי רפוסמה יפל רשא ,שאה ןמ םידלונה ול שי
 שפנ ילעב קפס ילב םה רשא םיבכוכה םלכב םהל שי םימשה ןכו ,ה"אינודקומ
 .שפנל תיעבטה העונתה איהש ףקיהב םתעונת הזה רבדה ללגב יכ תיהלא תיחצנ
 דוכי םג יכ חרכהב ךשמי ןכבו ,המת שפנ לעב .אוה םהמ רחא לכו .תלכשמה
 , ונל םילגנ יתלב תמאב םנה ותואי וילא רשא םייחה ילעב ןמ אלמ יהי רוואה
 טופשנ ןיעה הארמב  תושפנה תרוצ גישהל םילוכי יתלב < ונתויהמ אל ךא
 תואיצמ לע דומענ יכ לכשההכמ ןתיוה רעשל ךירצ םלוא , הנהמ רסחי ריואהש
 םנה םיימימהו םייצראה םייחה ילעב לכ יכ שחכל ןיא אלהו , והמודב חמודה
 קר וגניאש ךל ררבתי רבדה והמ רוקחת םא יכ , חורהו ריואה חכב םימייקתמ
 הרקיש ומכ יקנו ךז ותויהב ןכו ,חור ןהל אוה רשא תופוגב סנכנה שפועמ ריוא
 הלעי ךיאו , ונתואירבל תלעותה בר ונממ ףאשנה שיגרנ ינופצה חורה תבישנב
 תא אוה רסהי םימבו ץראב םלכ םייחה ילעבל שפנ אוהש ריואה יכ תערה לע
 ילעב דילוהמ וענמי תודוסיה רתיש םע יכ ךפהב בשחי אברדא ? וילא םיימצעה
 רצויה תאמ הזה ןחה ול תויהב ,רפחי אל ןפוא םושב ריואה דופי אוה םייח
 תוינחורה תואצמנה הנהו ,  שפנל םייחה ילעב לכל םה רשא תוחכה ויהי ונממש
 יקלח לכמ רימת הנקחרתת ןתצקו תופוגה ךות לא הנדרת ןתצק וגרכוש הלאה
 םירבדה תגהנהל הנהה תושודקה תדובעב שמתשמ לכ ללוחמ ןוילע לאהו , ץראה
 רהנ ךות לא הנדרת ולאכו תופוגה לא תודרוי תורחאה םלוא | ,םיינמזה
 םנה ףטשה לע ןרבנתהב םימעפלו ,  וירבשמו וילגמ תופטשנ הנייהת םימעפל
 . םדק ימיכ ןמוקמ לא בושל ףוע הנהיבגת ןכ רחאו םימה ינפ לע תופצ הלחתב
 תישארמ וטיבהו תונוילעה תומכחח עדמב ומלשנ רשא תושפנה המה אלה
 םייקה .םיהלאה לצא דע ייח ןהל ונקו , תומה לא עבטומ .אוהש ףוגה תירתא
 המכחה םתוזבב רשא םדאה ינב רתי .תושפנ ןה .םימב תוללוצה ךא ;חצנל
 תהא אשת אל רשא תבשונה חווה תכרעמל ןמצע ורסמ , קדצה  תולועפו

 הנהמ |



 הנ הפ[ - יוקפ יא
 ןהוא החדת לבא , (לכשה .ינוצר) םצעל ונל אוהש בוטה קלחה לא הנהמ
 .רשועכ ונממ תוינחורה יתוחפ םירבדל וא. ונמע דלונה  התומת ןב פוגה לא
 אלש םדאה ינב רשא םירבדה רהיו , דוההו הלשממהו דובכהו

 רשאמ םתבשחמב  םתוא ומדיו  םורייצ תמאב בוטה תא םלועמ וריכה =
 םיכאלמהו .םירציהו תושפנהש ןנובתת יכ ןכלו . ובוכי םינויערב םמצע תא ונוי
 המ יפכו ,טעמ אל תולכסמ לצנת , םתומשב ומכ .םהימצעב םילדבנ םניא
 רמאי .ןכ הער שפנו הבוט שפנ ןכ ומכו ער רציו בוט רצי ורמאי םעה ןומהש
 םייעצמאו הנהו הנה םיחולשה םה םיבוט םיארקנה ,םיערו םיבוט םיבאלמב
 השודקב .וראותי הזה רוהטהו בוטה תורשה ללגבו ,םדאה ינבו םיהלאה ןיב
 אל םיבעותמ םתוא הנכת םא רשא םיערו םיללוחמ םכפהב םה םירחאו ,רהוטו
 תחלשמ 'וגו ופא ןורח םב חלשי ורמאב ררושמה הז לע ריעה | ,המהב רקשת
 תודלותו לבשה תונב רשא ךאלמ ראתב םיראפתמה םיערה םהו , םיער/ יבאלמ
 תודלותו תונב תא ופדר . , םהל ועדונ אל םלועמ קדצה תולועפו המכחה
 לכשומה יתמאו יעבט יפוי לכמ תוקרו תורוענ ןה רשא תומה לא תונותנה םדאה
 והקלו ונישוח תא הנוי רשא בזובה ראתה םא ייכ םהל ןיאו ,לכשה רויצב דבל
 יפכ 7 רהבי םהמ שיא שיא לבא ,  דחא ןפוא לע םלכ אל תונבה הלאמ םהל
 םירחאו וינזא עמשמל הזו ויניע הארמל הז ,המהב וילע גנעתי רשא שוחה ותוא
 ןכ ומכו . םש וירבד :ןאכ דע ,הלא דבלמ תוגונעתו לגשמב וא םעטב וסלעתי
 ואצמנ ריואה דוסיב םנמא :ל"זו בתכ צ"ק ףד חנ תעיטנמ ראותמה ורפסב

 תוחכ רחאהו , ןיעל הארנה ףנכ לכ רופצ לכ אוה דחאה םייח ילעב ינימ ינש
 תולדבנ הנמא םהש ףוג תולעב יתלב תושפנה תדע םהו שוחה םגישי אל רשא
 לא םירבעושמה םיפוגב זחאתהל  וחחיתנש רמאי ןתצק לע ,רדסה תניחבב
 תיהלא הנוכת ונחוהש תורחאו ,םדק ימיכ וררחתשי םינמז יפקה רחאו תומה

 יפוסולפ לצא תוארקנה ןהש ןלכמ תוכז רתויהו .ץראה יקלח לכ תא וצקשיו "
 תניחבב .השמו ,םימשל בורק ןוילעה קלחב . תונכוש םירציו םיהלא ינב ןוי

 םילפשה ויאורבו לודגה לאה ןיב םייעצמא םה יכ םיבאלמ םארקי םהישעמ
 לא םתוכאלמב ולעי הלא ךרוצ .יפכ ןכ ומכו םיבוטה םירבדה תא םהל דיגהל
 ריואב הנה ;ל'זו בתכ 'ש ףד תונושלה לובלבמ ורפסבו. ,כ'ע ., םימשב לא
 תושפנה לא תותרשמ ןהו , רמוחב תוקבד יתלב תושפנ לש השודק הדע תאצמנ

 םילדבנ םהו ,שדקה יבתכב - וארקי ריואבש הלא אלה | , תוימימשה
 ודבל ותואו והלאה תוכאלמב הלתשהל םתרמשמו ,רדסה תניחפב םהישיאב
 ןוילע לא אוהו , ךלמה תוצמ תא רבוע דחא אצמי אל םיובר לכבו | ,ודובעי
 םירבדה םתוא ךרוצל םא יכ םהב שמתשמ ונניא ,הלאה םיתרשמה ןמ לוגדה
 . ונניא לכה תא רצויה אוה םגשב . ודבל םיהלאה דימ אל תושעהל תואי רשא
 האור אוה ךא ,המואמ לכ תושעל ותוצרב וילעמ לקיש ארבנ םוש רזָעל ךירצ

 המ םי



 הניב ירמא 110

 תצק בזוע הז ללגב אוהו ,םדצמ םיארבנל תואי המו ומצע רצמ ול תואי המ
 \ ונשי לבל תולשב חכה הזב םהל ןתיש יתלב ,םהה םידיקפה ידי לע תושעהל םירבד
 ףד תומולחה ןמ ראותמה ורפסב םג . כ"ע , לעופה לא םואיצוי רשאכ המ ןפואב
 דע'ץראה חטשמ ריואה יכ עיצהש ירחא ,םלסה םולח לא המ םיזמר וסחיב א"קת
 הנה : ל"זו רמא , םימשה יבבוככ םיבורמ םיכאלמו תושפנ אלמ אוה חריה רעוקמ
 רתוי תונכושה ןהו .התומת ינב םיפוגב רשקתהל הנררת תושפנה הלאמ תובר
 .שרחמ הנבושת ןהמ תוברו ,רמוחה תבהא לא תוטונ רתויהו ץראה לא תובורק
 = ,עבטה ןמ םילבגומה םיצקה םת ירחא םיפוגה ןמ ןדרפהב ןוילעה םוקמה לא
 םהילא .הנבושת הלאה  םייחה  תדמהחמ ןכשמהל .רשא תובר ןכ םג ןהמו

 ו קרפ

 רשא לבת ילבהמ תוארי ואצמנ ןתצקו (* שדחמ
 רסאמה ינפמ חרובכ םיפוגה ןמ הנחרבת ןכ לע
 םיפנכה תולק םשו םימשה חכונ הנהבגתו רבקהו
 רתויה ןהש תצק ואצמנ ןכו . הצנ דע הנדומעת
 םוקמ. לא הנילעת רשא .ןלכמ תובוטו תורוהט
 םילפשה םירבדה הניזבת יכ , יהלאו הובג רתוי
 ולֶאכו .םיהלאה תא תותרשמ ןהו םייצראהו
 תואור ולכ םלועה ךלמל םיניעו םינזא הנייהת
 םיפוסולפה ןמ תוארקנ הלאו , לכה תא תועמושו
 םתוא ונכי שדקה יבתכ ךא (םירצי ונייה)ייא'יניג
 ןה יכ . םהילא דאמ ןוכנ םש אוהו םיכאלמ
 לא . םיהלאה תוצמ תא דיגהל םייעצמאה הנה
 ןכלו , םהיתונחת ואיבי ןכומכ | וילאו ,וינב
 ךרטצי םיהלאהש אל .םידרויו םילוע םתוא האר
 הזה רבדה ךא , לכה תא עדוי אוה יכ םידיגמל
 םייעצמא ויהי הלאש התומת ינב ונל ליעומ
 לאה רתוי ארינ הז ןפואב יכ ונדעב םיצילמו
 רבכ רשאכ , ך וע ילב םוצעה וחכ תאו לודגה
 יעצמא ינפ ונרחש ותרובג תא ונתארימ יכ עדונ
 הארו . "וגו העמשנו ונמע התא רבד ונרמאו

 יכ ונילע ופצכ תעב וחכ תא לובסל לכונ םא
 ומצע אוה רשאכ םלבסל לכונ אל ויתובוט ףא
 הבר המכהב ןכלו  ,ונל םנתי יעצמא יתלב
 ץראב וילגר רשא םלסל ולכ ריואה תא לישמה
 ןמ .םיאצויה םידאה הנח יכ . םימשב ושארו
 ןפואב ריואב םילועו םיקדקדתמ םה ץראה

 ץראהש

 ה"הגה

 קנקש סז ןככד נעל | סנס ("
 תופוגס 55 - םדסמ .סנכוטס .תוטפנס
 יכ ךוכזס ריטסמ ליכסמ סרוק לדסס סל
 יטטס ולפסכ ו"יפיגכיו ס"ס לרופמס
 סמדמ וגס ,ופוסל כולק ס"דיינילס ןמ
 ילליכיסס קסס סע ס"סיני ךכד
 כ'טטלסטס | 26 = סיימס | קולכסמ
 ומכ ססכ סעסכ ("סי"גיטס יד"ולפסו
 %5"2) ךכע סטמו .וכיקוככ 25 סנסינס
 יפ"מססס 567ו ככד ךכע וס רבע
 וללכ סדפקס תודט וכייס י"סילוס
 תפס לע וקוקרכ יסיו . ע"גס רמסי
 'זנס .קודפס סוחתכ רסס ימ"יכ רופיס
 6 כטע , ספט תוסכו תולופ ןומס
 וולס תיסרכ לטל .םי"סיקנס ויס יפ
 ורכוטיו  .לוסס לודנס סקכמס לע סש
 - כושל פונכופ סוטפנ .סגס ןס נמס יכ
 וכ | ילו סילסש םופוג 55 טדסמ
 סיעלוגס זס .לסנס יפמ | קותשנ
 תובוט לכ = ןסמ סכפססל סקלןגסב
 . סדוקמ ורכעט פוקופמס לכו ע'גס
 סמוססמכ | לוקשל \ ס"קיליס 15 ףסי
 סזמ ולע לככ רט5 תוקפנ יכ ןכפיס
 56 דוע \ בוט = סנפוסכמ .סמיממס
 סיפוגס 26 דבעפטסלו דספסס סלוע
 ויכס וסגעיו 7 קכסל סעפ סילכדנס
 םטברס יכ ינב = עד: סכ5ס סירכדכ
 ילנלג לכו לוס  לודכו | .קודוסיס
 קישסכמ | , לטממ רסס | סיככוכס
 כלועמס יסל6 סוככ ופייקפי ןפייווס
 סקסיע 6 עיכפו לגפגמס לוסו , ןסכ

 ןויס עיט כ"כ 041006 9+ץש10 (*
 . 56% א לקנס לסנס וס



 ירמא

 קויססו סדסס ינכ ווססי סופו סכ
 סכס ןפו , סיפסס ףוע\ סיס ינדו
 מכ לכ :גסנקיו סמספי סוס ספט
 לעפסמ סדססו . ולס תגלדמ יפכ
 ינכמ , בלטו ןוטס ,  סקוסקו סלרי
 כססמב ונדוע לכויט דס סג יס
 ופמס סזס םכס םתמס .רוכסל רמוסס
 לקי סג . סמסב (ם"סמ : י"כב כ"כ)
 דספס סע ןוכסלס סויכ יכ עדס סזפ
 ססיגיס .וספסי תסז לכב 6 , סייסס
 , וססכ סנעפ ₪2 סינפוגס סתסלמו
 ךרופכ רטס .וכסכ ערקו רעוכמס לכס
 וניתוקפנמ קמס ססקכ ךכססס ןמזס
 ס5 |, קקוזיו  לסעיש | לוס לכס
 ,סיליככ סימ ןוססכ ס5 סכעס סומכ
 .קסקלפמ םלכ ףוכיטס קזחתס סל ול
 .סולגס לול ףלולס .םפנ לכ סנס יכ
 םכפמס .ספו) ,כמוסכ סקכד תגלדמל
 תוןיס סע יכ לע0 ופיכיויס
 סנס | , תלעסתמ יקלכ סעבמב םפנס
 ןמזס ךכולכ כס5 סיילמסס סיפוניעס
 סיפונסס ופוחימ סס ןס , סכ וזחסי
 קוסלושמ ונפגש ןכ ילסולו - , (0ניעלד
 סניכזק לע6 ןס טעמו וכ6ס תודשל
 סלסתב רקס דע ססכ | גנעססל
 ןקוס קקזי \ וילוגלג | כולו ןמזס ךלול
 .לסוטל סימטס סלע סנלסטסס ןפוסב
 ןקיכע .לגלגפס יכמש ןכוכ 056 .סנסו
 קסמ סיפולק .סס , סינס ףלס ןמזס
 לקס .סזס .לסנ3 | תוקס> | סיקנסס
 ססיסק .סקוקתס סנסכפס ותלוגסכ
 קדס 191 , סימולמ .יסכג 26 ןסנ
 .ד"כע רמוחכ קבדסלו בוסל סנפוסכת
 סזס סולקכ למס קעדי יכ סעו
 קרופכ = 6 כטס סכלס סילטכ סירכד
 טעמס סזכס 5 יכ יפנמסס , וקימכס
 רכדכ 65 | .סתנכקנ | סולכ ובס
 56 קומענס כוסו ,  ע"נסו סנסיגס
 קנפס 'וכו ןדעו ןמז .ןקמ סיפוגס
 סיכותכס = םוליפכ | ל'ז = ק"דבס
 , 'וכו ךסול סלעס ןועוגי ססול ףסוק
 95 תוטפנס | כוקמ .סזס תעדס לכזמ
 משל סיפוסוליפס תעדו סיינט סיפוג

 סנועל = רכוע :עכמסכ  סכ | וטחלי |
 סיפתב ונפלכק .תעדו .  תומס רחל
 סגס6 סע סיס לטל ףוגס 26 כופסמ

 ונ הניב

 שארל םימשהו וילא שרוש ומכ איה ץראהש
 ונניא חריה ףוג יכ םירמוא םימכחה תצקו ,הבוגו
 ברועמ ךא םיבכוכה ראשכ קקוזמ יימימש רודכ
 םיבר רשא וב םיארגה םימתכהו , םימשו ריואמ
 בברועמ ריוא אלא םניא חריה ינפ םוארקי
 יכ ירה , דכ'ע , עבטב ךושח םימשה ידע עיגמה

 תא ןיבת ןעמל רשא הלא וירבד לכ ףקותמ

 ו קרפ

 אל , תורמסמ וב : עבקש ריכתו .בטיה ותער
 השרפ לכ תונשלו םּהיחדנ ץבקלמ יתענמנ
 ליכשמ ארוק ךיניע ,הב שדחתנש רבד ליבשב
 תושפנח תויה ןימאמ אוה יב וטיבי  חכונל
 םשב םלכ רשא רחא םיאצמנ ןימ םיכאלמהו
 םכרע יפכ המ שרפה םע , וארקי תושפנ םכסומ
 םתחונמ םוקמו םלב ןבשמ יכו ,ונממ ונעמשש ומב
 ןתואשו | , תוגרדמ לע | תוגרדמ ריואב אוה
 הליבחח ררפתהב הנה תופוגב קברהל תוטונה
 .םדק ימיכ תויריואה ןהיתובורא לא הניפועת בעכ
 תעדמ םיקוחר הלא וירבדמ ואצמנ המכ הנמאו
 ןמ תומוקמה רתי ןיב ךל ראבתי אלה , וניתובא
 רמא שיקל שיר , ןישרוד ןיא קרפר הזה רמאמה
 עיקר ןוליו ןה ולאו העבש םימשה ימשו םימשה
 ןתמשנו הכרב יזנג םולש יזנג ובש תוברע 'וכו
 תוארבהל ןידיתעש תומשנו תוחורו םיקידצ לש
 יכאלמו שדקה | תויחו םיפרשו  םינפוא םשו
 םהילע ןכוש אשנו םר ךלמו דובכה אסכו תרשה
 ירה *בכ'ע ,תוברעב בכורל ולוס .רמאנש
 , םהינימו ןתומשב םיכאלמהו תושפנה ולידבהש
 םולכלכי םימשה ימשו םימשה יכ ורמגו ונמנ םג
 ץראה לכ ןודאו דובכה אסכ לצא םתונחת םהבו
 ומכו , םימשה עיקר ינפ לע ףנכ לעב לבב אל
 תונושלה  לובלב קרפמ ונרכזש | וירבד  ןכ
 !  תוימימשה | תושפנל םיתרשמ םיכאלמהש
 םתגרדממ הנוילע םילגלגה תגרדמ תויה עמשמר
 תוחורה יניממ רשאו , וניתובר לצא ונכתי אל
 אלא םניא ריואב םינכוש םתויה ורמא ל"ז םה

 םידש
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 :ף5 .סיסס .ס5 תקונסמ תויס סע ינבמ  םימוצעו םיברל םוראתו , ןיקיזמו םידש
 הללגס וסט דכוכ 'יקידפל וס עט אבורמ  יתותו  תוברחב םיאצמנ םהשו םדאה

 סיגט ףללס ךס סג .לסויכ סילס כוכק :ּ /

 :עדויס ךולכו ן כוכס דסו כמסמ | ן"במרה ירבדמ םג רשבה לכ קרפו םיחספ יברע
 "השרפ שאר ע"א םכחה בתכש המ םע יכ רבדה תמאו . 'וגו דוע וחבוי אלו קוספ

 ויכאלמ השוע אצמנש רובעב חורו שאמ םה םיכאלמהש בושהת לא ,ל"וו תישארב
 רשא לכ תא תושעלו תכלל ויתרשמו ויחולש םה שאה ןכו חורהש ועמשמ יכ תוחור
 .ראתל םעט וב שיו 'זנה והידידי תא עייסמ הארנ הזה ארקמה אלה = , רבע ץופחי
 ,'וגו ויכאלמ השוע קוספ םילת שרדמבו 'ג ר"בב ךכ לע ול דעס םג ,ףרשו ךאלמ
 הור יפנכ לע ךלהמה 'וגו םימב הרקמה ד"הה םיכאלמה וארבנ ינשב ןנחוי ר"א
 וילא ארקיו ורמא ןיב שרפה ןיא יכ כ'ג עדונרבכו .'וגו תוחור ויכאלמ השוע ביתכו
 תויתחתה ןמ שדקה יבתכב יכ םימשה ןמ שאו תירפג ורמאל םימשה ןמ 'ה ךאלמ
 ורפסב וניבר השמ לע ורבדב הירירי .אוהו . םימש ארקי לכה הלעמו הלאה
 ונחוהש תושפנה יכ בתכ תומוקמה - ןמ ותלוזבו א"צק .ףד חנ תעיטנמ ראותמה
 , ידמע רומע הפ התאו הרהה ילא הלע ול רמאנ רשא השמכ לכה רצוי לא ארקהל

 בשוי ןוילע רתסב םימשה ימש לכמ הלעמל הלע םג הנילעת ןרמחמ ןררפהב
 ונבתכש המ יפכ םיכאלמהו תושפנח ירברב ןיא םינפה לכל םלוא . הלס םדק

 אלו םישורפה ןמ אל וניא םירברה רתיב ןכש  ,הוש ונימכח תרמשמו ותרמש
 תובשהו + הלעמל בותבכ םתוערמ ולדבה לע וניארש תותואה לכל םיקודצה ןמ
 תילכתל רשא יאיסי"אה ירבד לככ רבב דב המה אלה יכ ךבבל לא ליכשמה התא
 םה ונייה , יתרכוש ויתומוקמב ןופיסויה בתכש המ יפכ ג'פ םעיצהל יתמרק הז
 וסמו יכ היהו 'ובו תובצחנ ןהשו 'וכו תושפנה םגמא , 'וכו תמייק הנומאל ונימאי
 תושפנה רבד הזו * דחי םלקשת הניחבה ינזאמבו ךורא ןושלה יכ םש ןייע 'וכו
 וב אצויכו ןיע תחת ןיע .רבדב .םיסותיבה םע ומיכסה ןכו רומאכ םיכאלמהו
 םנומהמו םהמ היה הידידי אוה יכ תואה ונל היהי , 'ה קרפ ףוסל בורק ונרכוש
 יברד .וילע יתבשח הז לכ םע , וקיזחהש תועדה ירקעב והימעטל היל ארזאו
 םינפואב ןכ םג רשפא יכ , הוה קרפב יתבתכש ומכ יבל לא ןותנו יתיאר הנהו
 יתערי רשא ןכש לכ , עשפ רבד לכ לע ורעב רוגסלו תוכול ותוא ןורל המ

 ותישיו וירבד תא אמצב ןיתושה םתובלב םירשיו םיליכשמ ונרודב ואצמנ יכ

- 

 : ןופיסויה  יכ דוע ןכש -לכו , ונמעב דעצ יביטיממ רחאכ זפ תרטע ושארל
 המכחל וחבשב רפסו בוטל וריכוה י"פ ח'י רפס םיימורלו ג"ספ '\ רפס םידוהיל
 ץילמל והוחלשיו םשב והוארק האירדנסכלא לש לודגה להקה יכ עדונו , הלעמו

 , . ו
 לכיהב ומלצ תא דימעהל . רזג רשא וי"אק רסיקה תערמ םהל ליצהלו םדעב

 תולפתו תומוצ ארק הבורק הרצ יכ ותוארב ונממ םש רפוסמה יפלו , שדקה
 ישנאמ רכזנה רסיקה גרהנ אוהה םויב הוקת לכ ןרבא ירחאש םיסנ ול ושענו

 ותיב



 זנ הניב זוקרפ "ירמא
 ןידל ןיד ןיב היחנ ילצא הזה שיאה יכ ןפואב  ,עגרכ ויתונותשע ודבאיו ותיב
 ינבל יתרמא הוה קרפה ירבד לכ לע ןכ לעו , ערכה םהל ןיא רשא םירבדכ
 אל ,היל תיאד אכינחו םוש לכ םע ינויה ומשכ ינול"יפ וא זלה הידירי לארשי
 ינממ ירקתי םיכח אלו בר אל הנה ,חולשב ואמטל וא ורהטל יקח וילע רובשא
 לכבו . ירדנסכלאה הידידי ונארקא רשא ומש הז קר , סורוקיפאו ןימ אל םג
 םלועה ימכח רתיכ קר היהי אל ימע דוסב , הלא יקרפב ונורכז אובי רשא םוקמ
 םלוא ,ורבדי המ עמשנ היוגב יכייש אלד יאמבו אמלעב אתלימ ייולגל רשא
 , וילא יוארה יפכ םוקמ לכב ןיידל ול היחי אוה ארוקה , וירפסו ןירבד רתי לכב

 היהת אל ידי , ונברקי דיגנ ומכ והיפב תמא תרות םאו והקיחהי ודיב ןוא םא |
 . הנה דע ויתודוא לע רבודמה לכב יתיצרש המ והזו . ומע ןוכת אל םג וב
 אוה 'ירכזנה םינוי םיפלאה 'דמ ונרבדש המ לכ יכ ראבלמ התע לדחא אל הנהו
 םא ספא , םהמ םינושמ םיאנת םע םיקודצכ תודוהיב םיקיזחמ ויהש תער לע
 . ונלו םהל ןיא םירבדו ןיד םתא התיה תרחא חור

 םירפוס המכל ןכו םינקזה תקתעה השעמ לע וניתוברל אצמנה ןורכזה
 . ומיכסה המבו ודרפנ המבו , ורפס ונקתעה רבכש האיט"פיראמ דבל םיינוציח

 , ונקתעהש םינקז תרדה רובחב עצוה רשא ונהרות ןורתפ השעמ 1 קרפ
 השעמ .אינת .הלאה: םירברה יפ לע הלגמד ק"פ ל"זח -והואיבה

 המ לע םהל הלג אלו םיתב ב"עב ןסינכהו םינקז .ב'ע סנכש ךלמה ימלתב
 ןתנ , םכבר השמ תרות יל ובתכ םהל רמא רחאו רחא לכ לצא סנכנ <, םסנכ
 םיהלא ול ובתכו , תחא תעדל םלכ ומיכסהו דחאו רחא לכ .בלב הצע ה"בקה
 רכז ,יעיבשב תובשיו יששב לכיו , תומדו םלצב םדא השעא ,תישארב ארב
 וגרה םפאב ,היבורקב הרש קחצתו , םתפש םש הלבאו הדרא ,וארב הבקנו

 תוצרא ראשבו םירצמב ,םדא אשונ לע םביכריו , סובא ורקע םנוצדבו רוש *

 אל , לארשי ינב יטוטאז לאו , לארשי ינב יטוטאז תא חלשיו ,הנש ל"ת
 םוקמבו . םדבעל יתיוצ אל רשא ,םימעה לכל ריאהל םתוא 'ה קלח , םהמ דחא דמח
 = יב וקחש רמאי אלו , המש תבנרא ימלת לש ותשאר םילגרה תריעצ ובתכ תבנראה
 הערפ לא אבד אתליכמב ןכ םגונאצמת הז לכו ,כ"ע , הרותב יתשא בותכל םידוהיה
 . וארב ויבוקנו רכז בותכ 'ח ר"בבו םש ךא ,אינת םרמאב וזמר יאדו הילאו ד"י השרפ

 ךלמה ימלתלונש 'ירבד ג'י רמואו העצה םוש ילב ליחתמ 'לגמד אמק קרפ ימלשוריבו
 הב םייסמ ימלת לש ותשא םוקמב קר ,ילבבה חסונ לככ 'וכו תישארב ארב םיהלא

 , ומא סירג ינימש תשרפ ףופ הבר שרדמב םג ,המש אתבנרא ימלת לש ומאד <
 תדגא םה תוברהש חקל ויחא הצקמו קוספ לע ל"ז י"שר בתכש המ יתרכז רבכו
 םירבדה פ"ע אמק קרפ םירפוס תכסמב הזה השעמה אצמת ןכו .לארשי ץרא

 היהו תינוי הרותה תא ךלמה ימלתל ובתכש םינקז השמחב  השעמ + הלאה
 לכ םגרתהל הלוכי הרותח התיה אלש לגעה השענש םויכ לארשיל השק םויה

 הכרצ
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 םיתב :ב'עב םבישוהו םינקז ב"ע סנכש ךלמה ימלתב השעמ בוש + הכרצ

 בותכ תוצרא ראשבו םוקמב קר , רכזנה ילבבה חסונ לככ 'וכו םהל הלג אלו
 רכזנ אל תבנראה לעו ,םינויל םינקז ב"עה חסונב אצמנש ומכ ןענכ ץראבו
 ןינעתמש .םימיב שי סופדב אצמנה חסונה יפל תינעת תלגמ ףוסבו , םעט םוש
 תינוי הרותה הבתכנ ובש תבטב 'ח , (ונימכח תרות יאדו ונייה) הרותה ןמ ןהב
 תנש די בתכ חסונב יכ תמאו ,םימי 'ג םלועל אב ךשחהו ךלמה ימלת ימיב
 תוכלהו ןואג םרמע בר רודסב איהה אקספה לכ .יתיאר ןכא , ונניא ה"ק
 יתעדי רבלב הז , תינעה 'ה ףוס םייח חרוא רוט ןכ םג האיבהש ומכ תולודג
 אַצמִה ' השרפ ףוס ר'בב הנמאה  ,הלאה םינקזה השעמל םחיתמ ונימבחל
 ול ורָמא ומלוע תא ה"בקה ארב םימי המכב ימורב םינקוה תא לאש ךלמה ימלת
 יכלמב הנמנה םירצמ ךלמ ימלת ותויה רשפא יא הארנה יפל רשא , 'וכו הששל
 לכב םג ,םיימורל ודבעתשנ אל ןידעש הלא ונינקז ויה םהה םינקזה אלו , ןוי
 ומשש .ימ אצמה אל םויה דע ימורב וכלמש םירויפיפא - ח"לרו םירסיק ב'קה
 ב"נב ןכ םג הארתש ומכ , אוהה חסונב תועט הזיא לפנש יתללפ ןכבו , ואימ"ולוט
 ל"ז ד"בארהו .הלימה תשרפ ר"בב ורכוש רחא ךלמה ימלת לע הלא יקרפמ
 יל הארנו , ותעדמ םישורפ םע רכזנה ילבבה ןושל איבה ולש הלבקה רפסב
 לבא , וניתובר תעד לע דימת ונניא יכ אוהה רובחה ירבדב קימעהל ןיאש
 הלא וניקרפמ ט"יב הארת דוע רשא ירבעה ןופיסויה ירופסמ וכותב ברע

 ןושלב יכ םעטה בתכ תישארב ארב םיהלא ףולח לע םג . רערע וילע ארקה
 יכ ןבוי ןפ המשה ופילחה ןכלשו לועפה אוה רחואמהו לעופה אוה םדקומה .ןוי
 םיעדוי אוהה ןושלב םיליחתמה םנ הנהו .  רוציה םיהלאו רצויה אוה תישארב
 רבדה ולתש תופסותה לעבו ל"ז י"שר הארת אלה ,תמאה ןמ הז קוחר יכ
 ןכו . ןושאר ארובה ריכזה קוספהש םינימל והל רבתסמד ושרפו דבל ארבסב
 הנאתמו ללועתמ היהש תינוי ןושלב הדותה ול הבתכנ ימלת :ל"זו בתבש המב
 ירוענמ ינוררצ תבר יכ ללכה ןמ םאיצוהל םתרותב הנאות שקבמו לארשי לע
  .יבתוכ ראשו ןופיסויהו ירדנסכלאה .הידידיו האיטסירא ירופס לכ הנה , 'וגו
 היה וידבעו ימלת בל ךיא עדותה תותוא המכל ירהש , והושיחכי הזה השעמה
 אנושיבאד אהמק לעב ןואגה לא םוקמ ונתנ םהה וירבדו . ונתרות םעו ונמע ןוכנ
 התוא רבחש , תינוי תד הבתכנכ יחור התלכ תרמואה תבט םוצ תוחילס שורפב
 , תונימל םייח םיהלא ירבד ךופהל שקב ימלת יכ  שרפל אדירג ןטייפ הזיא
 לארשי תיראש בותככ אל רשא ונתאמ הבוט תייפכ תמאב םהש םירבד ולאו
 קרפ ףוס ּה'עב וילע :רבדנ דוע םירכזנה םוצהו ךשחה רבדו , בזכ ורבדי אל
 תונשהה לעב ונניא הז ד"בארה יכ עדת םינפה לכלו ,  הלא וניקרפמ 'ח
 רפס לעב בתכש ומכ הל"וטילוטמ יולה דואד ןב םהרבא 'ר לבא , הריי'קספמ
 טורפבו םיכלמ תמדקהב קחצי ןוד םכחהו 'ד רמאמ ףוסל בורק םלוע דופי

 הירכז



 חנ השב | ו קפ| | ירמה
 םירפוסה ירבד לא ל"ז םהירברמ רובעאש םדק ןהו .םילבוחו םעונ תאובנ .הירכז
 ימלשוריב וניצמש אוהו , דחא ישוק לע ריעהל יתיאר , הזה שורדב םינוציחה
 "יס ויתובושתב ן"במר האיבהו ,ו"פ םירפוס אתכסמבו םיקרפ 'גב 'פ/ תינעתה
 ןועמ הרועב ואצמ .םירפס 'ג ,  ר"פר "יס ויתובושתב תשש רב :םכחהו : ב"לה

 םה םינקזהש שיקל שיר ירברכ םאו . דחא ולטבו םינש ומייקו ,איחו יטוטאז
 חסונ ולטבש רמול רהאה רמאמה לעב ךירצ היה אל ,יטוטאוב ירענ ונש '

 ןעי והולטבש רמול ול היה , ירענ םהב בותכש םיבר ירחא וטנ רשאמ יטומאז
 םירפסה 'ג .אצמהש ןנברל והל םיקד רשפאו ,  רבוע םומ/ תבסל זא" הנתש
 ובתכש םעטה ןמ יטוטאז בותכל ורחב םהו םינקזה ינפל ןומרק ןמזמ היה םהה
 םירפס 'גד הזו- ונש םירבד ג"יד הז יכ רמאנ וא . ד'בארהו  תופסותו י"שה

 תומביד אמק קרפ תופסותה ילעב ורכוש ומכ , םה םיקולח םישרדמ ואצמנ
 תשרפ יחרזמו = , חקל ויחא הצקמו בותבה לע י"שרו ןורטטמ הז ךונח ןינעל
 יכ ליכשמה לא .הכובמ םוקמ תויהב םלואו .ךרדה תציפק רמאמ לע אציו
 םהה םינקזה ידי לע הרותה ןורתפש טופשי ותקתעה המדקש רובחה ירבדמ
 תא.ורמש : ל"זו בתכ ופוסל בורק ירהש ,םיסנ השעמ אל דבל ישונא לעופ היה
 ויח ךכ רחאו הנממ קלח לב קיתעמ היה .ורבל םהמ שיא לכ .יכ הזה רדסה
 ודבל אוה לכה לא לבוקמו תואנ רתויה חסונהו ודחי תוקתעה לכ םינוכמ
 התיה םיהלאה די יכ רואבב ובתכ ונימכחו ,ואיר'טימיד די לע .רפס לא אבוי
 , תתא תעדל םתעד המיכסהו דהאו דחא לכ בלב ה"בקה ןתנ ורמא ןכש םתא

 , הוה ערואמה םירפסמ תוינומדקה יבתוכב ובר :יכ ארוקה ךנזא הלגא יתרמא
 , הרצק ךרדו ללכב לבא 'זנה הא"יטסירא איבהש  יטרפהו ךוראה ןפואב אל
 ןכו  .ונרכוש יהלאה עויסב ונימכה -רבדל םיכטמ ובתכ :םחמ הברה הנהו
 שי \ ,המ תונתשה הזה שורדה לע םיבתוכה תצקל םגיּב שיש םירחא םיטרפב
 ודיב אבה ןמ וחקלב ויניעב רשי בתוכ לכ ךרדו , והל עייסמד אנת ןכ ומכ שיו
 דעל .םיכוממה םינידו תוצמ םניאש הלאכ םירופס אלה יכ , תרוסמה יפ לע
 רשא יפכ קר םרמאל דיגמה לכוי אל ,  שדקה .חורלו יניסמ הכלהל םלועל
 לא ילכמ קרומ לכ יב םלועב הונה ונעדיו . ונל םורפסש םירחאמ ונזא העמש
 ואצי וניניע חכונל היהש השעמ  וליפאו  ,םצעב :וב ומעט .דומעי אל ילכ
 פוסה רכוש הבסל טרפבו , עורגל םא ףיסוהל םא םינוש םיריגמ וילע ונל
 ואלה םירופסה תתמא השקת חללגב יכ רמאו ג'ל "ים .וייחב וק"רמולפ ה"אמ
 דחא לכו , חבשמו בהוא שיו , אנקמו ביוא שי יכ , המהב תוינקלחה איה
 א"? קרפ 'א קלח הרומה ברה בתכש ךרדה לע .ובל תואת לא רפוסמה ךושמי
 יחרזאמ היה .רשא ירדנסכלאה הירידיל אופא אצמת .  תקולחמה. תובסב
 םהה םינקוה ירחא ןורתפה תכאלמ תישענ הב רשא ריעה המצע חאורדנסכלא
 חבשל :ותוברהב ח"גקת ףד השמ ייחמ.ישילשה ורפסב יכ = ,הנש תואמ שלשב

 תרות



"% 

 הניב ז קרפ ירמא 16

 הזה השעמה בתכ ,הב וקשח רכנה ינב םגש הארמ ותויהו וניבר השמ תרוה
 .ואצמנ .םהיתוקתעה לבשו ,  רדחל דחא שיא ולדבנ  םינקזה ב"ע ךיא רפסו

 ויה .םלכ ולאכ וינפואו ןושלה יטרפ לכב םג יכ הלועה ללכב דבל אל תונווב
 ירצונ םכה ןכו . המואמ רכז אל םירבד ג'יה ןמ ספא , דחא ןמוא ידי השעמ
 וירפס ץובקב ןכש יברו סונינוטנא ימיב היה רשא יר"יטרמ ןי"טסוי .ארקנ

 , םילילאה תדובע  דגנ רכזנה סונינוטנאל רשוימ הפי רפס שי רחי םיספדנה
 ימלש לוריב ולעהש ומכ רייגתנ סונינוטנא אוה 'ר לש ודומלו וללגב ילוא רשא
 ראותמ דחא רפסב ונ"יטסוי אוה הנה ,ריעה ינב קרפו אמק קרפ הלגמר
 ימלת יכ שי וירבד ללכבו הרצקב הזה השעמה תא איבה , םימעה לא רובדה
 האירדנסכלא ריעל ץוח לוממ תוחפ אוהש דחא יאב הלאה םינקזה ב"ע סש
 שרוש המ ריכהל אוה לכויו ודבל שיא שיא קיתעי ןעמל ומצעל דחוימ דחא לכ
 רבל אל ומיבסה םלכש האר רשאכ יהיו ,םהמ דחא לכ לש ןורתפב אצמנ תמא רבד
 הז ךא יכ ריכהו דאמ אלפתה םירהא םירבדו תחא הפשל  םג לבא תחא הנוכל
 םילשוריל תובר תונתמב םבישיו רקיו דובכ םלכל הברהו ,םיהלאה רזעב היה
 ,שדק תרדהב םיאלפנ םירבדכ ושרדמ תיבב ול םש וקיתעהש םירפסה תאו
 םייתמא לבא בוכו תולתהמ םניא הלא ירבד אלה רמול ףיסוה ונ"יטסוי .הזו
 ריעל בורק 'זנה יאב םהה םירדחה ינמיס תא יתיאר יניעב ינאו ,  םירשיו

 תאזה הלבקה תא איהה ץראה ינכוש םינקזה יפמ יתעמש םג 0
 וא"יניריא ארקנ םחימכח ינומדקמ רחא ירצונ ןכ ומכו ,םדק ימימ םלכ דיב רשא
 ולדבוהש רומאה ךרדה לע הזה השעמה בתכ , ד"י רסיק ונאיארט ימיב היהש
 עדותה ןכלשו םלכ .ןיב דחא טע ולאכ םינפואה לכב ומיבסהשו הזמ הז םלכ
 רפוסה ארוע חור תא ריעהש ומכ יכ + םימשה ןמ םיהלאה תאמ .לכה תויה
 היה ןכ , תולגה תונשב םבלמ הרבעש ירחא םידוהיה ןושלב השמ תרות היגהל
 שרוד לכ אצמיש ומכו ,הלאה םיליצאה יפ םע ולכ םלועה תלעותל ןכ ירחא
 תמדקהבו '\ קרפ ירסיקל םימיה ירבד רפסמ ישימחבו  רכזנה רבחמה רפסב
 םג * המש וירבד תא איבה רשא יימורל ינוימ םיעבשל פחוימה ןורתפה קיתעמ
 יא"יגולומיטיאה ןמ ד'פ '\ רפס ט"ל רויפיפא וס"'אמאד  ימיב היהש ור"ודיסיא

 רתפ ול דחוימ רּהחב םהמ רחא לכ ,וירבד ולאו הזה ערואמה רופס בתכ ולש

 הנובב אל שרפה םוש ילב ואצמנ ןכ ירחאש ןפואב שדקה חורב םירברה לכ תא
 . ימיב ןכ ומב היהש ונ"יטסוגבא םירצונה ימכח שאר ןכו . תרדוסמה הצילמב אלו
 ,הזה ןורתפה השעמ הכוראב בתכ וריעמ ג"מו ב"מ קרפ ח"י רפס רכזנה רויפיפאה
 עדוי ןעמל דחוימ רדחב שיא לכ ודרפנש רכז םהבשב רפסל גילפהש המ לכ ןיבו
 דחא חור הארנה ןמ יכ , תחא הלמב וליפא הזמ הז ונש אל יכו םנורתפ תונמאנ
 ןכ יב ,הדבל ןתקתעה | גוהנל ומיכסה םירצונה תרע כ"עשו םלכל היה יהלא
 ה"מ קרפב רוע רכזנש ומכ םימי רראל יכ ספא , ונמז דע םתא הנמאב התיה

 ורחב



 טנ העמפ הטקס - פא
 איהש ותלוז תעדל התלוז וא וט"יינוהנומ ןומגהה תעדל תינוחיריב םהל ורחב
 ונימכח ירבדל םתדגהב ומיכסה הלאה םינרסה תשמח יכ ירה , תמסרופמה םלצא
 תושעל םהיפ םע יהיו , הבוטל ודי םיהלאה חלש הלאה לארשי ינב יליצאל רשא
 . והצקמ ותדובע לע שיא שיא םתויה םע דחא ןונגסב םיאבנתמכ ולעי םלכש
 , םיימוהל תוינומדקה ןמ 'ב 'פ ב"י רפס תיבה ןברח ימיב היהש ןופיסויה םלוא
 , ותנכהמ 'ח רפס שאר הנש םיתאמכ וירחא היהש ירסיקה וא"יביסביא כו
 ןברחה רחא רכזנה ט"ל רויפפא וסאמאד ימיב אוה םג היהש םירצונל קיתעמהו
 ארקנ רחא םכחו , תישארב רפס ןורתפל ותמרקהב הנש תואמ שלשכ
 ריע יבשותמו 'זנה  ונ'יטסויל םדוקה  רודְב  היהש ירדנסכלא  יט"נימילק
 ןומדק רחא םכחו , ולש יט"אמורטסה ןמ ןושארה רפסב המצע האירדנסכלא

 ירבד .רחא וכשמנ םלכ | ,ולש םילקשמהו תודמה רפסב וא"ינאפיפיא .ארקנ
 ןמ  רוענ אל שונא השעמ | םנורתפ םש רשא ונקתעהש ורובחב הא"יטסירא
 דב רשא ןושארה יכ בתכ 'זנה ותמדקהב רכזנה קיתעמה אברדא , םימשה
 לכ תקתעה הארתת ןעמל םידחוימ םירדהב םינקוה לדבהמ :אוהה בזכה .ובלמ
 םינומא ריצ האי"טסירא ירהש , ףצקו ןויזבל יאדכ אוה , רומאכ תררפנ םהמ רחא
 , המואמ תאוב בתכ אל םחבשב רפסל גילפהשו הזה השעמב םילדתשמה ןמ דחאו

 השמ תרות וקיתעה םא ,אוהו הזה שורדב ערוהל יוארה רחא טרפ לע ןכו
 םידיגמה ןיב תילגנ תקולחמ אצמת ,הלכ ארקמה וא "ירכזנה ל"זח ירברמ הארנכ דבל
 לא בישי ןטשפ ךרד 'זנה האי"טסירא ירבד לכב רבועה הנה ייכ . ונרכוש
 הנבהבו המ דצמ יכ תמא . הדבל הרותה ןורתפ לע רבדמ אוה דימת יכ ובל
 , שדקה יבתכ לכל זמר יהי הרות םש יכ ןבויש לא ןתוא ךושמל רשפא תייחטש
 , השמ תרות ןורתפ' שקבל ימלת .תא העיגהש הבסה יכ בושחנ רשאכ טרפבו

 םילשהלו םמורל םיבותבהו םיאיבנה לכ ןורתפ שקבל ןכ םג וחתאינה ןירה |
 הברהב אצמנ ל"זחל םג אלהו .רפס לכ וב רפחי .אלש ושרדמ תיב תא םהב
 ןינמ קלח קרפדעאיהה יכ | , המע םיבותכהו םיאיבנה ללוכ הרות םש תומוקמ
 , ופיסוה הרותה יקוספמ תויאר תצק םריכזה ירחאש , הרותה .ןמ םיתמה תיחתל
 ןאכמ :ךוללהי אלא רמאנ אל ךוללה הלס ךוללהי דוע אכהמ רמוא .ל"ביר
 רמאנ אל ונגר ונגרי ודחי לוק ואשנ ךיפוצ לוק ךומסבו ,הרותה ןמ םיתמה תיחתל
 ינשימ םיברו אכהמ רמא אניבר ,הרותה ןמ םיתמה תיחתל .ןאכמ וננרי אלא
 . וגו חונתו ץקל ךל התאו אכהמ רמא ישא בר ,'וגו וציקי רפע תמדא
 תיחת . ןיא רמואה קלח קרפ שירד הנשמה רבד םג יכ הארנ הז יפלו
 השמ תרות אקוד ואלד אוה יאדו יבה םירגד י"שר יפל חרותה ןמ םיתמה
 (*היחתה רמאמב םב"מר ירהו , הפ לע וא בתכב . = ה'הפהל "0
 יקוספ ינש םה .הילע תוחירכמה תויארהש .בתכ / ומל קנס סנש  ולולככ סג ('

 'וגו ץקל ךל התאו וציקי רפע תמדא ינשי לאינד | = 115 לאל לש
 רשא :
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 םהב ןינעתמש אוהה ןושלה וניאר הזה קרפה תלחתב םג ,יניסב ורמאנ אל רשא |
 , רשיה תעדה לוקש לצא םוקמ לכמ ;  ונינומדק תרותמ לא םניאו הרותה ןמ
 , וגבוי הדבל השמ תרות לע יכ רכנ ערכה םהל שי םירכזנה האי"טסירא ירבד
 ףד ופוסל בורק השמ ייחמ .ישילשב ירדנסכלאה הידידי ירבדמ םג ראבתי הזכו
 הארנה לע ףסונ תוינומרקה ירפסל ותמדקהב םיימורל. ןופיסויה םג <", טנ'קת
 , הדבל השמ תרות, קר וקיתעה אל יכ רואבב בתכ רכזנה 'ב 'פ ב"י רפס ונממ
 = הברהב וכותמ ףויוומ ילצא אוה יכ  ,ירבעה ןופיסויה חסונמ ינבישת לאו
 הברהב בתכ רכזנה םירצונל קיתעמה ןכ ומכו .ינממ דוע עמשתש ומכ תומוקמ
 תעדל יכ ,ו"י השרפו 'ה השרפ לאקוחיב טרפבו ארקמה ירפסל ויתומדקחמ
 שיש .ימ לב יכו ,שמוחה קר וקיתעה אל אוהה השעמה יבתוכ םימכחה ילודג
 םיעבשל סחוימה שמוחה רתפש ימ יכ הקתעהה ןושלו ןפואמ חרבהב ןידי ךיח ול
 היה תמא םא םג .  המה םהירעו וז יארכ וז יאר אל ןעי , ארקמה רתי רתפ אל
 יכ קפס ןיא ,םםימי ב"עב םתכאלמ ולכ םינקוהש ןופיסויהו האיטסירא ירבדכ
 ירסיקה .רבד תויה םע .םלואו ..הדבל השמ תרות קר ורתפ אל םדא תולועפל
 הנה ,הזה טרפל סהיתמב םימותס תומשב ובקנ רשא םימכחה ןמ םירחאו רכזנה
 םיגוס ינשל םיקלחנ םידוהיה ירפס רשאמו :ל"זו בתכ 'זנה ורופסב 'זנה וא"ינאפיפיא
 ןכו ימלתל םלכ תא חלש רזעלא הנה , םיאיבנ ירבד לש דחאו הרות לש דחא
 רבדמב רפס שאר הרותה ןורתפ לע ולש ארודהמב ונ"יבוגביא ןומגהה םג . וקתענ

 וירבד .ופל םלכ תורודה תמכסה איה ויתויארבש הלודגהו ,ונימכה דגנ הזב בתכ
 םחוימה ןורתפה הז וננמזב םג יכ ,שדקה יבתכ לכב םיעבשה ןורתפ תואיצמ לע
 . המהמ רחא רוסחמ ילב יימורל קתענו ינוי ןושלו בתכב יוצמ אוה םהילא
 תוכזל וב רבדל התע ינא חרכומ דבכנ םכה הזה .ןומגהה תויה םע הנמאה
 וירבד םויקל .ואיבהב הרושה תא וילע הלקלק םתוא .ותאנש יכ  ,וניתובר
 וידע אברדא יכ לעפ םיקלודל ויצח הנהו , םידוהיה ןופיפויו הירידי  תודע
 . התוא ראַת רשאכ תיללכ אופא הנניא המכסההו ונרכוש ומכ 1ל ןיבה וימתוחב
 תוכומפ ל"זחל שי הלאה םיטרפה ינשב יכ ! ארוקה התא האור ןכ םא ךנה
 ורתפש ןפואב ,המהה םינקזב הססונ 'ה חור יכ םיריגמ םתוא רשא םיברו
 ל"ז םהש ךיניעב השקי אלו , הדבל השמ תרות קר וקיתעה אלשו םיאבנתמב
 לכ לש םבתכ יפמו| , םסנכ המ .לע םעידויש ילב םתוא .סנכ ימלת יכ ורמא
 עידוה וילא םחלשל לודג ןהכ רזעלאל בתכ זאמ יכ ונעמש םירכזנה םידיגמה
 ףיקשהל וביטיה-םהירבר רצקל םתוצרב ל"זח הנה יכ ; המהב ול ץפח המ ותוא
 דחי רסוה ולכוי אלב םרירפה וילא םינקזה אוב ירחאש ליאוחו , ןווכמה לא
 יכ ונבתכ רבכו | , וארקנ המ לע םתוא עידוה אלש ימכ הז אלה ,רומאכ
 קר ,העצה םוש ילב אוה הזה השעמה םרכזב אמק קרפ הלגמד ימלשוריב
 חסונו , המש אתבנרא ומאש םרמא דע 'וכו ךלמה ימלתל ונש םירבד ג'י.ורמא
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 , האוני"סרא תארקנ ותשא יכ ובתכש םירכזנה םירפוסה ירבדל רתוי בשיתמ הו
 לכמ רחא םג ןיא םירברה ג'יב םמעט תא ונש יכ ורמא ל"ז םהש המפ םנמא
 וליפה אל יכ .ןודיגי ןודיעי םלכ אברדא = , םתומכ :ריגמ םירכזנה םיבתוכה
 ךורב התע התא . ונבתכ רשא םהירבדמ תעדל וניארהש ומכ בותכה לכמ רבד
 לא חויר תת ןעמלו ,  הזה שורדב ףיסונ רשא וניתורעה ךבבל לא בישת 'ה
 . קרפ םהל ונלדבה ןנובתמה

 םיכשמנהו םיעבשה תקתעה ןיב הנאצמת רשא תודרפה המכ ואב ןיאמ

 . שדקה יבתכב רשא םיקדוצמה םירבדל םהירחא

 לכב ןיא (* םינקזה םיעבשל הלאה תורודב תסחוימה הקתעהב יכ ער ח קרפ
 תובשיו יששב לכיו :  ןטרפ הזו עברא קר תורכזנה תוינתשה ג"יה

 םירצמ ץראב םהיתובאו םה ובשי רשא , םרא אשונ לע םביכריו , יעיבשב |
 . וא םיפולחה רתיל שקבת יב םלוא .יתאשנ םהמ רחא רמח אל ; ןענב
 ןיאל םאצמת םיבותכו םיאיבנב ןה הרותב ןה תומוקמה ראשב ןורסחו תפסות

 הנלכ לע הלועהו , דאמ םיבר תוביתהו תויתואהו תודוקנה יפולח יב = , רקח =
 רמאתש ומכ וילא ךומסל שאר הז בותכ ףוס אצמתש םימעטה קוספ תונתשה

 דעו םלועמו השמל הלפתבו , ונכי םיעברא רפסמב ,ותעשר ידכ וינפל והבהו "

 תתשת יכ ןפואב דאמ אצמנ הזו ., אכד דע שונא בשת (חתפב) לא התא םלוע
 םירצונה ןמ וניתורודב ומקש םיקיתעמ תצק ןכ לע רשא ,בורעה ינפמ הנוכה
 , שדקה יבתכב ונל אצמנה ןמ םלובג ורבעי לב םיקוספל םירפסמו תותוא ומש
 ילוא , וישעמ לכב רשיו וירבד לכב 'ה ןמאנ ירשאב ןו"נ הרמאנ םחסנ יפלו

 לע ושורפב ל'ז יט"אנאקיר םכחה רכזש ארזע ר"רה תלבק יפכ דיתעל הוניבה
 ותואי הנמאה יכ הלואגה ימיב רמאהל הפוסש רקבב םהרבא םכשיו .בותבה
 ירדנסכלאה הירידי ירפס ג"מ לכב יתרבע יכ ילצא רז רתויהו . הלאה םירברה זא
 הקתעהה ריע .האירדנסכלא יבשותמ .ינש ןברח םרט היה אוהו , רחי םיספדנה
 ול זחוא אוה םיבותכ םישמחמ רתויב הנהו ,םדוקה קרפב ונרכוש ומכ המצע
 .הקתעהב אצמנה הנושמה חפונה תא (הלעמל ,וילע יתמערתנש המ  יפבו)
 םיהלאה ינפל הבותכ ךכ ולאכ אוהה וכרד יפל םתוא שרפמו םיעבשל תסחוימה
 ויתודלות רפס שארב ומצע אוהו ןוגה ידוהי  היהש ןופיסויה םג | ,,םימשב
 םינלבג םיסותיב םיקודצ | , םידוהי לש תותכ עברא ונמזב אצמה םע יכ רמא
 תטשב יכ םע , ונימבח םהש םישורפה תכב הבהאל קבד אוה הנה , םישורפו
 תלחתב אצמת הרקמב םיטעמ קר שדק יבתכ ןורכז ול הנואי /" וירופס
 הרשעה תונש ורכזב אוהש םיימורל בתכ רשא תוינומדקה לש םירפסה םירשע
 ףלאה ךס ריבעמו תרכזנה הקתעהה ךרד תא ףדור , חנ דעו םדאמ רשא תורוד

 וינרת
 סוסיגס סיעקטס .פקתעס יל כ"ו = ספילוטנו5ס ףוסל כולק .סייקינומס  כתכ .יכ .ך) עד .(*

 / 02 ו סקתעס וקע 53 לכ5 ו"פיקסילו ונ"פי5ו) סוקקתו
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 .  תקתעהמ דבל יכ לבשתו ןכ םג עדת הז תמועלו . םיפלאמ רתויל םינש ונ"רת

 , הירחא תובר תוקתעה םינוי םידוהימ םהה םינושארה תורודב ושענ םיעבשת |
 בתכש ייר"סיקה לש םימיה ירבד רפסל ותמדקהב םירצונל קיתעמה הז לע .דעהו
 םעטה ינויה ןושלב םהל ןיא םינקזה םיעבש ידי לע וקתענ רשא םירפסה : ל'זו
 תוקתעה ושע (* 0 סו"סאמיס הל"יוקא ן ןכ לע רשא , םהילא ןוכנה

 לא רתוי ףיקשה הזו הלמב הלמ קיתעהל לדתשה הז ,  הנמיה תונושמ תורחא
 תישימחה הקתעהו ,המהה םינקזה ךררמ הברה קחר אל ישילשהו הנוכה
 *  ןפואב חבשה ןמ םבשי הנה , ןהיאיצממ ועדונ אל יכ םע תיעיבשהו תיששהו
 "- םינקזה תשלשל ילוא יכ רמוא יתייה אניפתסמ אל יאו . ד"כע ובשחנ םה םנש
 ובתכש םינקז השמחב השעמ ורמאב אמק קרפ םירפוס תכסמ לעב זמר הלאה
 שרפה תויה םע יכ , 'ז .קרפ תלחתב ויתאבהש ומכ ,.'וכו תינוי הרותה תא
 ומכ ,  קרקודמ יתלב רמאמ אוהש ילצא קפס ןיא אלה  ,השלשל השמח ןיב
 קרפב ה"עב םרכזנ דוע רשא ת"ס 'הב ל"ז ש"ארה ירבדל םירפוס תכסמ לבש

 םא ישוקה ןמ הפ תויהב ןכש לכ , ונינומדק ירפס רתיכ תרשואמ ונל הנגיא ט"י
 ? םינשו םיעבשל דּוע ול היה ךרוצ המ ימלתל הרותה תא ורתפ םהה השמחה
 * ורמא שרופמ אברדא תינוי םגרתהל הרותה הלכי אלש ורמא הז המ דועו
 לע המתת> לאו  ,תינוי .אלא םגרתהל הלכי אלש הלגמד אמק קרפ ימלשוריב
 ורמאב ב"עה תקתעהל .השמחה  תקתעה םידקמ תרכזנה אתכסמה לעב תויה

 .תיבמ לוק תב האצי םירמאנ ולא 'פ ונימכתל אצמת ןכש , 'וכו השעמ בוש
 , ה ןועמש ימיב והומכ השעמ בושו | ,לודג ןהכ ןנחוי ימיב םישרקה שדק
 ג"כ .ןנחויל םדק הלודגה תסנכ רחא ונימבחל שאר קידצה ןועמש ןיחרכ לע רשא

 8 אוה 'זנה הליו'קאו , רחואמו םדקומ ןיא םימעפש אלא , בר ןמז רכזנה =
 הנהו . והופדר רשא םיקיתעמה םינשה םע ה"מ קרפ ה"עב והרכזנ רשא רגה

 הלכ ארקמה תא קיתעהו 'זנה ירצונה אוה םג םק 'זנה םיקיתעמה לכ ירחא דוע
 יתעמש אל יכנא יכ םע ,םינש םיתאמו ףלא הז ט"ל רויפיפא וס"אמאד ימיב
 היה רשא ונ"יטסוגבא ירצונה םכחהו ,התע תעל שממ תאז ותקתעה אצמה
 תרחאו םיעבשל תסחוימה ונייה תואחסנ יתשב שמתשה 'זנה קיתעמה ןמוב
 ול הארתו ,אנירחא אחסנ רמוא וישורפב והאצמת תובר םימעפ יכ ו
 קיתעמה ןורתפ ןללכבו תוקתעה שש רכז אוה םגש וריעמ ג'מ קרפ ח"י רפסב
 ב"ע תקתעהש תערה לע הלעי רשאכ דסומ דוסיל ונחינה ירחא התעמו ,'זנה הוה
 ונבתכב ןנתא אצמנה הרותה רפסמ ונייה , לארשי רוקממ התיה ., 'זנה םינקזה
 יניעב רשיו תואנ הככ היה םנורתפשו , ךלמה ימלתל ואיבה ותואשו וננושלו
<< 0 

 כולק לוס ₪0 , עודוס ןינעכ סס ופיסוסש סממ לכד .סוט ותקתעסכ ןיפ | סניוקלכ (* ,
 כ"ו = לויגתנע יפוכ סיס יכעסו = . ילו סיס( סדוקו | קדפ רג סוסו | , כנס לכד 5 וכנע םסונב
 וס סג .'גסו = . ספסוס סזי5 סע ונע סונכ קיקעסו ססולקעמ .סכלסכ סג רקפ - , לפנפכ
 ( /) 0. סיסס  יכפונמ - סעענו .רויגתכ



 אס ּהנוב חת קרפ ירמא

 האיטסירא ורכוש .ומב השעמה םויב והואר כשא | םידוהיה | ימכת לב
 וא ול היה המ ראמ השקי אלה . קסעה ותוא  ידיגממ םתלוזו - הירידיו
 הז' המלו , ונלצא רשא ארקמה ןמ הנושמ ךכ לכ ותוא הארג התעש ונל
 שאר יכ .עידוהמ רובענ אל הנהו ? ונרכזש תוקתעה רתיל  םינומרקה וכרצוה
 לידבהו הזה ישוקה לע ררועתה גי"פ .ו"ט .רפס וריעב רכזנה םירצונה ימכח
 ונתא אצמנה חסונהש םייק דוסיל חינה הנושארב יכ = , םישאר ינשל ותבושת

 םדקמ רשא תגרה יב.רמא תוינתשה תצק לע .ךכ .רחאו,.. , אוה .רשיו קירצ >
 םיעבש לע ןכ רחא עיפוהש אוה  ,ובתכש המ בותכל םיאיפנה 'לע עיפוה |

 , וניטאיש המל רעס אוהה תונתשהב שי יכ ונימאהב ,ונשש המ תונשל םיקיתעמה
 םינשה רפסמ לע ספאו . ובשחי םיהלא ירבד ולאו ולא ותערל יב ןפואב
 הבשל תמאב ונילע , תבשיתמ יתלב תאז ותרבס האר רשא לובמה דע םדאמ
 דרופמו רזופמ םע םידוהיהש ןימאהל ןיא הנה רמאו ונלב דעב ץילה יכ ותוא
 םג הנויו , דחא ןונגסל םלכ םילועה םלצא רשא םירפסה ףויז לע םיבסהל ולבי
 םירפס םמצעל ופייז םירזב םתאנקמ יכ בושחל אוה קוחר אלה והושע ולבויש ןכ
 רשאו םימכחל ורחבנש םהה םיעבשה יכ רמול ןיא ןכ ומכו , המהכ םישודק
 .רחש םהל ןיא םירבד בותכל םמעט תא ונש , עדונה רובכה'לכב ודבבתנ
 םירצמהו םיגויה .תיתמאה הקתעהל ךומסה ןמוב יכ טופשל.אוה ןוכנ הנמאה
 םירחא תומוקמ תצקו םינשה ירפסמ תא ופייז לסכ וא עשרב זא ואצמנ רשא |

 ובתכנש םירפסה רתו לכב תערצה התשפ וגממו ,הצוח ואיצוהש ןושארּהחסונב
 א"יה קרפב . קוזח םהב ול אצמת דוע רשא םש וירבד ףרות הז , והוטכ
 יב .רמא ג'מ קרפ ח"י רפסב ןכו , חלשותמ תונשב אצמנ תונתשח ןינעל

 תהבושמ םיעבשה תקתעה , רמשנ םלועל ודובכ רשא ירבעה חסונה ..ירחא
 הנוי רבדב תאצמנ הריתס בשיל לדתשה ד"מ  קרגב 'םג הזלו ,  התלוז לכמ
 אדזאו , המש ול הארנה לככ םימי תשלש ובתכ םהש םוי םיעברא רוע
 הנכמ אוה 'מ .רומזמ שורפב וירפסמ ינימשה קלחב יכ וניתודוא לע הימעטל
 םידוהיה תא ראת ויכרדב ךלוהה ונ"יוקא םכחה ןכ ומכו : םירפסה זגרא ונתוא

 ונתנאש הזב וצרי ,'ט קרפ םיימורל רשא תרגאל ושורפב ומצע הזה יונכב
 לכמ .םירפסה תא םירמוש שדקה יבתכב ונל ביצנ רשא םינויצהו תורוסמב
 תוירפיקה . תורותב אלפומה ןנובתהש תומוקמה ןמ דחא הזו < ענפו רספה
 דעב ןגהל ג'לר ןמיס וירפסמ ישש קלח הבותכה ותצעב הל"ומיאמ ור"דנסילא
 ןיא וחריד אבילא יכ ירח  ,ונכתי אל םירבד םהירפסב ואצמנ רשא  םידוהי
 םכחה טרפבו , הלאה תוינתשהב םירכזנה םיעבשה אל םג ונתוא םישאהל
 אוה םינש ונ"רת ףלאה רפסמ יכ לע תויאר איבה 'ז 'פ 'א רפס וא"יטומאס
 וש"וריב ומכ דאט .ןומדק תעמ םיתעה יבתוב ואצמנש הממ ,  קדוצו יתמאה

 םע םתונובשחב םימיכסמ םלכש תויכלמהו םימעה אצומ יבתוכמ ותלוזו ירשבה <
 ונתרות א פכ
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 | רמא ינואיפא רגנ ןושארה ורפס תישארב רשא ןופיסויה ןמ עייתסמו  ,ונתרות
 ותויה לע הנמאנ תודע איה אלה דחא רבדב םיפלהתמה םיבתוכה תמכפה יכ
 הנ רעו םראמ םינשה רפסמ יכ ול דלתו תאזה המדקהה רהתו .רקשה ןמ יקנ

 לכשו , חרכהב תועט אוה ונתרותכ אל רשא םינויהו םיעבשה תקתעהב אצמנה |
 םיקה יתלבל םנמזב ויהש םימעה חור תחנל םא םכרד תא וקיזחה רשא םימכחה
 ./יכ וא , א"יפ " רפס טרפבו םיבר תומוקמב ןופיסויה ומכ תוקולחמ םדגנ םהל

 וט"נימילכ וא"יביסביא ומכ םינויה תטש תא ופדר םהיתובא גהנמ תרימשל
 - ןינעלו ,וחת םנינמ יכ הרס ורבד םלכ ,םהימודו ור"ודיסיא , ונ"יטסוי , יר'דנסכלא
 . המה םינוכנ יכ רמאיו , ונרכוש םתרד ימכח שאר ירבד תא םש איבה הז
 .בתכ' םימיה תירחאב קוספ קלב תשרפ ותרורהמב ונ"יבוגביא ןומגהה םג
 רובעת יכ םירצונל קיתעמה ןכ ומכו , ךיניעב בטיי םא ול ונארת תאזכ
 ו"יו 'ה השרפל ושורפבו בויאו ה"דו לאומשו תישארב רפסל ותמדקהב
 . קרפב םונרכז רשא םיעבשה תקתעה לע וירבד רתי ןיב יכ אצמת לאקזחיל
 , שדקה יבתכ תא קיתעמ ותויה לע םיגעולה ןמ ודעב ןגהל ותוצרב , םדוקה
 םתקתעה יכו םיעדונה םינקזה םיעבש יארובס ןנבר והומדק רבכש םרמאב
 םיאיבנ אל ךא ויה םימכח הנמאה יכ רמוא אוה הלחתב ;תרשואמה איה
 . המצע םתקתעה אלה , תמא ויה םהירבדו םהש חנויו . ונלכ היחנ םהיפמ רשא
 " רשא םינומדקה י"ע ןה (* תויעט ינ מ המכב תברועמ קר םלועב תאצמנ הנניא
 התקנ אל דיל די יכ רפוס טעב םיקיתעמה י"ע ןה ,התושעה ןמזל ךומס ויה
 םיפדור םיירדנסכלאה יכ בתכ םימיח ירבד תמדקהב טרפבו .עשפו תואיגשמ
 םש רכזש תורחא תונידמ שלשו וי"יקיסיא ארקנה םהימכתמ רחא תקתעה הב
 ירבד לבלב ונ"יגירואשו ,ארמ אד ןיינש הלש םכחה חסונ תפדור תחא לכ
 . העשה ךרוצ הלאה םיכוטכסה תבסל רשא ,וא"יצודואיט תואחסונב םיעבשה
 = , ונלצא רשא יתמאה ווקמה ןמ שדחמ לכה קיתעהל וחוהירכה וידירי ילחאו
 \ ירמושב םידוהיה יפ תא לאשיש תואהסנב קפוסמה לכ תא ביהרמ אוה רימתו
 שאר םע םידחאל אוהש וטיבי חכונל ארוקה ךיניע ןכ יכ הנה .םדקמ םתתמא
 הנניא ,םיעבשל תסחוימ התע תאצמנה הקתעהה יכ בושחל רכזנה םתד ימכח
 \ ימלשב הריקחה תודוא לע םפאו . םידי הב ולח לבא םדימ האציש תיתמאה
 = ןמ תחא םחיל 'זגה םהימכח שאר בתבש ומכ תעדה לע .הלעי ,הל תאז התיה
 \ יבשות זא ויה רשא םינויה לש, יירחבו יעבט עשרו ןודז לא תוישארה תובפה
 | וחלש םה יכ רמאל םתוא דושחנו ,םירצמ תוצרא ינכוש רתיו האירדנסכלא
 | לע הנמאנ תורע ונינפל עמשת ןעי .שרוש התלעמל בועי יתלבל םרי הב

 תויה
 ןעו  ,רמפ מ"פ 5"ס ויתומקמכ וייקוכימסו (* .  ( = ) /: פנ"שירפמו ונו"מר5פיכ כ"כו (*

 תו5 סז , סלסת סכרס .סילכדו סירכעס תסונמ | ןונופמ סככס סירנדכ ווקנע .וג) לכ סועכטס תקפעסמ
 ( -) = .ויל"יכיפוכו וי"רסכיסו וניפ"ר6ליִכ "מכ סתוכז וכרעו וכילססו סקול ופייזע קסכומ



 בס העב - חה קופ | ירמא

 ךיאו , םירקשו תואצמה ילעב םעבט םצעמ האירדנסכלאב רשא םינויה זא תויה

 , םירצמ ץראמ םתאצ ימימ האנש תילבת םידוהיה תא ואנש םבבל רצי לכב
 ,ועדונש ומכ ונינומדקל ךלמה ימלתו ןודקומ ורדנסכלא ושע רשא דובכה לכבו <

 ןמאהל .דאמ אוה בורק יכ ןפואב ,םיירדנסכלאה שאר לע .םיתוח ויה םילחג
 םתוזבלו  םמילבהל םדי תא וטשפ םהילעמ םארומו םלצ רוסל ףכתש
 בתכש המ הארו אצ , וניתובר תעדל ינומעה שחנכ ןימי ןיע לכ םהל רוקנב
 ינו"איפא דגנ וירפס ינשב ןופיסויהו םינורחאה וירבדב ירדנסכלאה הידיד
 םיירדנפכלאה לש התואכ םלועב יוגלא יוגמ המטשמ התיה אל יכ ,ירדנסכלאה
 ןכ לע רשא ,חכ יצמאמ לכב םיפודג םהל תושעל ושקב דימתו ונמע ינבל
 ופייז רשא רע ,וחנ אלו וטקש אל האנקהו האנשה ינפמ יכ טופשל חונ
 הכ אלה .היפי לילכ יכ םיוגב םש הל אצי רשא איהה הקתעהה תא ודיספהו
 האירדנסכלא חרזא ומש ונ"יגירוא םירצונל םילודגה םימכחה ןמ דחא ירפסל םג ושע
 תועדןל ופחיו סהב די וחלש וייחב ףא יכ ח"י רויפיפא ונ"אברוא ימיב המצע
 האי"גולופאב הארנכ תורקרמ םרגנ הטב ומצע אוה הז לע רשא , ונממ תוקוחר-

 המכ םש ןכ םג רכז הז ןינעלו ,הלו"דנרימה רש וק"יפ ןא"וי לא תיעיבשה
 תכסה ,.האיררנסכלא ישנאמ טרפבו הזה רבדכ םהל עריא- רשא ותלוז םימכח
 אוה לעמי .יתלבל ויתפש לע םסק רשא לודג ךלמ םהילע /רבד המ עמשו אנ
 דעב ןגהל יתאב םא :ונושל הזו בתכ 'ד רפס ויתורבחמב יכ ,וטסוגבא ראסיצ
 יכ ,והתל ירבד יתילכ הנה םינפ יזעו בזכ ילעב םניאש רמולו םיירדנסכלאה
 לעמ לועמל םינוכנ םעל םיעדונ םה םעבטו םתרלות רצמו ןמז לכב אלה
 ירצונה םכחה ירבד יכ ןפואב , וירבד ןאכ דע תעדה הז ףולחב םדא אצמת אלו
 שי םיעבשה תקתעהב םדי תא וטשפ םה םיירצמהו םינויה יכ רמאש רכזנה
 קדצ ונרכוש ומכ ןמא וירחא הנעש רחאה םכחהו ,וכמסיש המ לע ראמ םהל
 לודגה תיבה יכ תעדל שי רומאה לכמ רבל דוע הנהו , םעט בוטב ףדר קרצ
 םיעבשה תקתעה הרמשנ וב רשאו האירדנסכלא שרדמל ימלת םיקהש אוהה
 ואי"פמופ תא ףדר רשאכ הילע וט סוגבא רסקיה םחלהב ולכ ףרשנ , המצע

 ישש רפס ואיל"יגולבא רפוסה הז לע דיעה ,הר"טפואילק לצ תחת םש טלמנה-
 , האירדנסכלא לש שרדמה תיבב ויה םירפס ףלא תואמ עבשמ רתי ורמאב ז"י קרפ
 אוהה תיבה תא ופרש אבצה ישנא ריעה העקבוה רשאכ הנושארה המחלמבו
 יבתוכמ םתלוזו 'ז רפס וא"יסורוא רפוסה םייק הוכו , כ'ע ךלמה םעטמ אלש
 ופייזש םיוגה תעשר ינפמ םא הלאה רספהה תובס יתשל ןכבו , ימור תורוק
 היהי אל , ונרכוש הלודגה שאה התוא הלכא יכ וא , רומאכ הקתעהה תא

 תא שדחמ קיתעהל םרי תא ולכש םהה םינויה ןמ םישנא המכ םא ארזל וניניעב |
 םג תרוסמה תרוסמ רפסב יולה רוחבה ירבדל יכ תעדי רבכו * , שדקה יארקמ

 איחה תעב ויה אל שמוחה ןמ תומוקמ המכב ארורהמה לעב ןומגהה ירבדל |
 תודוקנ
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 רמאת תוחפל וא . ואצמנ אל ןידע םתערל יכ ןעי , תויתואל םימעטו תורוקנ
 יבור גהנמה רצמ יכ הלאה םיקרפה ןמ ט"נב ראבתי דוע רשא .ונתער יפכ
 הרוקה יבעב וסנכנש םהה  םיקיתעמה .ןכבו ,םעטו דוקנ ילב ויה םהירפס
 ושקונ יכ בשחהל .אוה לקנ , התואנה הלבקה ןעשמ ילב ארירגה םתאירק יפכ
 יתבתכ רשא הלאה םירבדה ויהו , קדצב ארוק ןיאמ תובר תויעטב ורכלנו
 , תרחא הטש אבה קרפב ינממ עמשת דע ךבבל לע תאוה הלאשה תבושתל
 םילודגה תערמ  וחיכוהלו םירכזנה םיפייזמה רונצב תעגל יניעב רקי !המ יהי
 ונירפסב ונלעמ ונחנאש רמאל ונתוא .םישאמ שי יכ ןעי ,  םירצונה ימכחבש
 םהינודא לא םידבע ירבדכו תעדו .םעט בוטב ארוקה התאו . עורגלו ףיסוהל
 דע ייחו אטיז ןוכל אניטממ אנא וכרידמ ר"י השרפ ר"בב והבא 'רכ רמאת
 ונל אצמנה לככ םירומעה יוו םייק םלועל שורק םוקי וניהלא רבדו , ונירפסל
 תצק רחא רהרהל שי הנה יכ ונממ שיאל ןוע 'ה בושחי אל , שדקה יבתכב
 ונאצמת םויהכ ותוא , ט"יפב הארתש המ יפכ ונימכח לא אושל םיסחוימ םירמאמ

 ונאצמנ ונרכוש הממ הנהו , ךשפנ ינכרבת יכ ךיפב התא ארקו הנובת שיא
 דאמ תירשפא .איה , דבל םירבד ג'יה תונתשה לע ונימכת תלבק יכ םירמל
 הארנש הממ םדגנ היאר ןיאו , המצע" םיעבשה תקתעה תוארל יצמתשכל
 . תאז אל תאז יכ רפסמ ןיאל תוינתשהה תבורמ םהילא התע תפחוימה הקתעהה
 ב"עב םתכאלמ תא ולכש םדוקה קרפב יתרכזש הממ ל"ז םהירברל דעָס שי םג
 ר"כה לכ קיתעהל םדאה תלוכי תחת לופי אל הנה הזה רצקה ןמזבו ,םימי
 תאז ןכ לע יכ . הדבל השמ תרות וב רותפל ושע טעמ אלו הכלהכ םירפס
 ןכו , ונשקב רשא התוא הנניא יכ אוה יאדו םלכ םירפסה םהל תללובה

| 
| 

 = תובקעב וכרד םהי ופסב ךיא וב אצויכו הידידי שיאה לע ונל היהש המיתה
 = אוה ירה | , ונרכוש ומכ םיעבשל תסחוימ .הוהל תאצמנה הנושמה הקתעהה
 ' תעמ םג רומאכ םיפייזמה םיירדנסכלאה .ימימ אלה יכ ; וטועמב לטב
 = תוחולמ הלקנב הארנכ תובר םינש ורבע ,הידידי ןמזל תרכזנה הפירשה
 = ךכ ןיב ,הנש תואמ שלשל בורק וכשמנ היריריל םיעבשה ןמ יכ ו"איטומאסה
 ונוריעהש המ חכשת לא רוכזו , ונבתבש ומכ תורחאה וא תרחאה הטשפ אופא
 חסונ .תויה לע , םירכזנה הידידי ירפס ינשמ 'היאר שי  יכ 'ד קרפ ףוס וילע
 הי וידי םאו . הנ דעו םדאמ רשא םינשה רפסמב םתלוז ידי לע ףיוזמ םיעבשה
 םיבר ויה םנמזב ןידע יכ ורמא םדוקה קרפב ונרכוש םתומוקמב ו"ניטסויו הז
 ור"אפה יא לא הנש לכב םיפסאנ האיררנסכלא תוביבס רשא םירעה יבשוימ

 , וננוחי הרפעו הינבא וצר יכ .םלוע רכול חובזלו גוחל םיקיתעמה ןכשמ םוקמ
 םינפה לכל יב ;  הנוכמ לע תאצמנ וא התיה םתקתעהש רמול היאר הומ ןיא
 ויה םהה םיליצאהש ליבקו ריבס רבכ אוהה ןומהה , הנניא וא זא הנשי
 . .ןכומו .דאמ ארונ אוה םיהלא הנחמ הב ורג רשא ץראה יכ ונימאהו םייהלא

 דימת
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 תומואה שלש לכ יב ינש רמאמ ירזובה רבדכ , ןוילע עפש ונממ ץיצהל דימת
 ןמ יכ הזל ףרצת התאו , הב הלה רשא הניכשה ינפמ םלשורי לע ןכ תונימאמ
 רשא יאלמה דעב , אוהה גהנמה םויק םיבהוא ויה האירדנסכלא ישאר ןירה
 . ףפכה תורורצב םש םיפסאנה רכנה יינב תאמ םסיכל לטומ היה קפס ילב
 תויה ירחאש הלעמל ונרכוש ומכ ןופיסויהו הירירי רעב יטרפ תולצנתה שי דועו
 .תונשל אלש בוט היה העש יפל יכ ואר םנמזב רשא םינויה לא םהירפס ירבר
 ךס לע םירצונל קיתעמה ירברמ םש יתרכוש המל המוד , תקולחמה ינפמ
 רשא םהלשמ ימ לכ ןכ יכ , רמאו ןכ םג ףיפוה אוהה ןינעל רשא שפנ ה"עה
 םסרופמ ותויה עריש חפונה יפכ םיבותבה תא ותיארל איבה םימעה לא רבד
 , ונירפסב רשא תמאה לע תודע תפסות הלאה םירבדה לכ הנהו . םהה םימיב

 ןושלה תא םיבבחמ ל"ז ונימכח ונאצמ ירהש אלפי יניעב התע ךא
 תינויב אלא ןושל לכב םירפס ובתכיש וריתה אל הלגמד אמק קרפ םרמאב ינויה
 וקדב ק"פ הלגמד ימלשוריב ןכו ,םש ילהאב ןוכשי .תפי לש ותויפי םעטמ
 רמא הבורמ קרפו , תינוי אלא הכרצ לכ םגרתהל הלוכי הרותה ןיאש ואצמו
 תבשדו ק"פ האפד ימלשוריב יכ דע  ,תינוי ןושל וא 'שדקה ןושל וא 'ר
 ותב תא דמלל םראל רתומ ןנחוי יבר רמא והבא 'ר רמא השא המב קרפ
 תא טרפב םיחבשמ | ונימכה ןכ םג וניצמו , הל טישבת אוהש ינפמ תינוי
 םהירבד ןפואמ הארנכ , לארשי דובבל .םלצא התיהו איהה הקתעהה השעמ
 ימלתד השעמ םושמו הרות רפסב אלא וריתה אל תינויה תא וריתהשכ ל"זו םש
 אצמנש הז אוה המ ןכ םא ; םיהלאה תאמ וב ורזענש ורמא םג , 'וכו ךלמה
 הרותה תא ךלמה ימלתל ובתכש םינקז השמחב השעמ םירפוס תכסמד ק"פ
 הלוכי התיה אלש לגעה וב השענש םויכ לארשיל השק  םויה היהו תינוי
 ובש תבטב 'חב .ןינעתמד אתיא תינעת תלגמ רחאו , הכרצ .לכ םגרתהל
 ונרכוש ומכ םימי השלש םלועל אב ךשוחשו ימלת ימיב תינוי הרותה הבתבנ
 הז רמאמ לע .רגת ונארק ןיקרפ שירב רשאמ דבל הנמאו |, 'ז קרפ שיר
 םא דועו , איה אהשבשמ אתינתמ ךה רמול לכונש דע םירפוס .תכסמ .לש
 םיעבשה השעמ לע ןכ ורמא אל 'זנכ השק .ותויה םינקזה תשמח השעמב ורמא
 םימכתה םתואש :םא ; םיתשמ תחא רמול שי .םינפה לכלד הארנ ,םינשו
 לא התכלב רתסא התשעש ומכ .הדעה לכל הרצעו םוצ וארק תכלל םירחבגה
 רסיקה ינפל ומע דעב ץילהל ךלה רשאכ ירדנסכלאה הידירי השעמכו , ךלמה
 תא וא הסכ ךשוחהש המל הזו , ג'מה ורפסמ הארנכ לספה רבד .לע וי"אק
 דע תובר םינש ןכבו , ונמע תאטהו םהיחולש ושובי ןפ םדחפמ םידוהיה ינּפ
 רתסא לש תומוצה ירבדכ אוהה גהנמב םתצק וקיזחה תינעת תלגמ לטבתה
 היהי הזב ימלת השעש דפחו הקרצ ןפ וארי יכ רמאנ וא ,םדקמ םתקעצו
 ורמאש המ ךרד לע , לארשיל תאטה הבר םירישה רישב ל'ז ונימכח .רבדכ

 םג



 העב | טה קופ | ירמא 156
 םהבש םינקותמכ 'וגו ףצק יהיו הלועל והלעיו רברב ןירדהנסד 'ד קרפ ןכ םג
 נש תב תורוד תצקב ובורק םע האור היה תמאה ןייד יכ , םתישע אל
 םתושעהב תונימה לא ונתנ אברדא , םישועו םיווצמ יתלבה ןמ רתוי םילשרתמ
 םירכנה תורגו , תורצה לכ ונילא ואב ןכ לע יכ םיפותיבו םיקורצ לש תודוגא
 ימלת השעמ תא םיהלאה הצר הארנה ןמ הנהו | , תתפסכ ונל השקוה א'ע
 תוחולמ טרפב ראובמכ םיאישנ רשע םינש דע םיימלתה תוכלמ .ןמז ךרא יכ
 רשב ויבא דובכ לע אניתנ ןב אמד יוגה םא אלה , וא"יטומאסהו יר"סיקה
 קרפב דוע רוכזנש ומכו ןישודקד ק"פ ל"ז ורכוש רובכהו רשועה לכל הכו םדו
 ותרותו ושדקמ תא דבכ הככש ימלת רכש ה"בקה חפקי אלש ו"ק |, ח'לה
 , אוה ותנוכ רקע .יפכ הזה קרפה ןמ אופא ונל אצויהו , קסעה הזב ומעו
 םילודגה ירבדמ יכו , ירשפא אוה דבל םירבד ג"יה תונתשהב ל"וח רמאמ יכ

 -יבתכ תקתעהב הנאצמת רשא תואחסנה לכ םע יכ ראבתה םירצונה ימכחבש
 בותככ אוה ןוכנהו תמאה , לובמה דע םלועה תונש רפסמב טרפבו שדקה
 . ונשרק ירבדב

 . ונרכזש ישוקה ץורתל ונלצא דוע רשיה

 םיפולחה ישוק .רתיהב הלעמל יתדעי רשא תרחאה הטשה הנמא ם קרפ
 יכ ךל עד התאו התע הנעמש , רומאכ םיעבשה תקתעהב םיאצמנה

 םירצונה ןמ ןה םידוהיה ןמ ןה .םימכחה תעדש תנמ לע ,יניעב הרשי איה
 ימיב הרותה ךיא םסרפתה רבכש הזו . ןיאכ יהת יכה ואלב יכ הנמיה חונת
 וארקיו רדומה ןיב ןיא קרפ ל"ז ושרדש ומכ ימרא ןושלב ןומהה ןיב התיה ארזע
 ימראה היה זא םתפש רשאב , םוגרת הז שרופמ ארקמ הז םיהלא תרות רפסב
 הלמ ףילחמ וניא שרפמה אמתסמו , ונינפל דוע ראבתיש ומכ לבבמ םלצא גוהנה
 לצא תארקנה ףוסולפה ירפסל וא"יטסימיט תקתעהכ םירבדה ביחרמ לבא הלמב
 דוע ש"כו  ,זעלב תוזעולל שרפי םא ש"כ ,םי"סארפאראפ םיימורהו םינויה
 ימימו שודחכ םהל היה יבאומהו ינומעה רופאו הכוסה תוצמ רשא והומכ ןומהל
 בחר רתוי רואבל וכרצוה קפס ילב יכ ;  ךיהלא תרות חכשתו רמאנ םהיתובא
 ימראה ןורתפה ןפוא ץראה םע לכ ןיב רמשנ ןכו , רכזנה יס"ארפאראפה ןמ
 , םלשורי תולג דע םנומהב אוהה ןושלה דימתה ןכש , ינש תיב ימי לכ רכזנה
 םדיב םנורתפ הז תויהל יכ קפס ןיא ךא : ז"נפב הז ראבל ה'עב ףיסונש ומכ
 ןכו ,שבתשהל ארזע רחא לחה , הרותל גיס איהש הרסמה יתלב הצורפ ריעב
 בותכה ןמ קחרתהלו תאצל אוהה ימראה חפונה ףסי הפל הפמו רודל רודמ
 םגרתו רמע ,הבורמ לוקלקה אצמו רגה סולקנוא אובב יכ דע , שדקה ירפסב
 ראובמכ עשוהי 'רו רועילא 'ר םירידאה .ינש תמכסה םע שדחמ הרותה תא
 .ןושלל הרותה ירבד תאבהב ליחתמה היה אל סולקנוא אוה אלה , א"פ הלגמב

 ימרא
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 םוגרתהש 'זנה 'פב םרמא והזו , םדקמ ךסכוסמה תא ןקת רקחו ןזא לבא ;ימרא
 ךיא דאמ השקי יכה ואלב יכ . םודסיו ורזחו םוחכש רשא םירבדה ןמ אוה ימרא
 'זנה שרופמהש הנוכה לבא ? רומאכ םנושל זא היה אוהו והוחכש וב רמאי

 ערת הז ןינעל םג | . ונרכוש ומכ וריזחהו סולקנוא אבש רע ךבתסנש אוה
 דע .ונל-שי ,  םסרפתה םיאיבנ לע .ומוגרת רשא ע"ב ןתנוי יכ ארוקה יבי5ח
 רכוז יטאנקיר םכחה אצמת הנה ייכ . הלכ הרותה תא םגרת אוה ףאש חיכומ
 םדאל ,המדאה ןמ רפע , תושעל םיהלא ארב רשא ןוגכ םיקוספ המכ לע ותוא
 ןוכמ ,  ויה םיליפנה |, 'וגו ךונח ךלזותיו , עדי םדאהו * ,רוע  תונתכ ותשאלו
 ויתיאר ןעיו , הלא תלוזו  ,הפ ונשי רשא תא יכ ,רופצה תא חלשו ,ךתבשל
 ינא ךכוח ,הדרנ הבה ,  ולוכיו ומכ ימלשורי םוגרת רכוז םיקוספ תצקמ לע ב'ג
 הלכ הרותה לע םימלש םימוגרת 'ב יתיאר יכ טרפבו  ,דחא לכה הידיד יבגלד
 אוהש וילושב בותכו ויי"רמ ה"אופ ינב םיאישנה ריב רחאה הלמב הלמ םימוד
 והנכי וילושבו הבוטנמב םי"סק לאומש ר"רה ריב .דחאהו ע"ב ןתנוי םוגרת
 ןמ לבא אתמכתב אל תישארב תלמ םוגרת םיליחתמ םהינש , ימלשורי םוגרת
 ל לכ ואצמנ םהינשבו , חכ"פב וילע רבדנ דוע רשא 'ה ארב אלווא
 ךומס םלענה תור .שרדמב םג .ונרכזש םיקוספה לע .יט"אנאקיר ברה רכזש
 יאמ זולבנ םכמע תושע יתלבל רמוא אמסק ןב יסוי 'ר יתאצמ ותישארל
 יב תמא ,  הפנאב לובני לובנימ י"תו .הינפב קרי קורי ביתכד | ,תעהצ הלבנ
 ר תא איבה ימ יכ ראובמ ותועט םלוא ; ףסוי בר םגרת יתיאר רחא 'חסונב
 רכזנה םוגרתה לכ לע יתרבע רשאכ יהיו ., וירחא היחיש ימ תוארל ןומדק יסוי
 , שרד ךרד םעפ רואבה רצ לע םעפ וירבדב ךיראט םיבר תומוקמב ויתאצמ
 הצקב ספדנה ימלשורי םוגרתה ךרד לע , הלא יקרפ תצקב דוע הארתש ומכ
 תוינתשהה בורמ אלה םיוש םיבר תומוקמב םהינש תויה םע םפא ; תוארקמה
 יכ ןא , הז השע אל הז השעש ימ יכ רמול אוה חרכה , םתוניב ןכ םג תואצמנה
 , וילגרלעגתו בותכה לע טרפב יתיארש ומכ םינוש םינפואב םגרת דחאה רבחמה
 הנהו . ימלשורי םוגרת םתצקו לאיזוע ןב ןתנוי םוגרת והונכ םתצק ויקיתעמו
 יפותלש יפחלשמד תועבטמ :אצומה ןינעל תואיצמ ולא קרפ ל"ז תה אצמת
 ךורעה לעב ןכו , יודיל והניפחלש וידי תא לכש לארשי ץרא םוגרת ל"זו בתכש
 חסונבו , יודיל והניפתלש ימלשורי םוגרת וידי תא לכש ל'זו בתכ ףתלש 5
 ימלשורי םוגרתב םג אוה ןכו ,  יודי תי גרפ םגרותמ 'זנה ה"אופ ינבו םיס"אקה
 אוהו גרפי אל ומוגרת רימי אל הארת גרפ ךורעבו , 'זנה תוארקמה הצקב רשא
 רומש יתלבל םירכזנה םימוגרתה לכ ךרד 1 המ יהי , 'זנה ימלשוריה םוגרתב ןכ
 ,,ונרכוש ומכ הכוראב םיאב תובר םימעפ לבא ,  ותרוצכ בותכה חסונ 0
 הז לע ירבד תא ה"עב עמשתש ומכ הלא ירעלב םוגרת אצמנש ןכ םג רשפאו
 םע רשא סולקנוא יכ טפשמל יתבשח ןכבו . 'ד רמאמ ה"מפ ףוסל בורק

 ואצמה
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 הארו םימיל ונממ ריעצ היה אלה ,  ה"מפב חיכונש ומכ ןתנוי ימיב ואצמה
 תת ןעמל הנה ; ונמיה םדקש רחא םוגרת .לכ תאו רבכ השענה ומוגרת תא
 םגרתו דמע , רפסב בותכה לא לבב דב ולכ ןווכמ םוגרת לארשי ינב ינפל
 םג יכ םינפה לכל ירהו . ונמעב םסרפתנו לבקתנש אוהו שדחמ הרותה תא
 קחש תואחסנ יפולחו הברה םימוגרת ואצמנ ןינדעו ןדע סולקנוא םוגרת ינפל
 ןהבש תויתואה יכ ונעדי ןכו , ררפ רמוש יתלב ןומהה ןיב רובעי רשא רבד לכ
 ונלש ומכ תוירושא ויה אל ארזע תעמ 'זנה ימראה ןושלח תא ןיבתוכ ויה
 יאו ארטוז רמ רמא 'ב .קרפ :ןיררהנסב .ןניסרגדכ , רהנה רבע .בתכ ויה לבא
 הרזח , שדקה ןושלו ירבע בתכב לארשיל חרות הנתנ הלחתב אבקוע רמ אמית

 בתכ לארשול םהל וררבו , ימרא ןושלו ירושא בתכב :ארזע ימיב םהל הנתנו
 תויה םעו .  ימרא ןושלו ירבע בתכ תוטוירהל וחינהו שרקה ןושלו ירושא
 , םמוקמב אב"טירהו י"שרפב הארנכ הזה רמאמה תומלוהב וכובנ םיבר יכ

 המכ ירבדל תודוהל בוט םינפה לכלו , וי קרפ 'ג רמאמ םירקעה לעבו
 רמאמ ה"נפ' ה"עב רוכזנ רשא לככ ירושאב הבתכנ הרותהש םינואגו םימכח

 אצמש תויעטח היגהל ונצח רענ רשאכ ארזע יכ ונממ ןבוי חרכהב הנה ; 'ד
 ירושאה בתכל (רהנה רבע ינב לש ונייה) ירבעה .בתכה ףילחה הרותה ןושלב
 שדח ךעידוא קרפה ףוסב דוע הזה שודקה ורפס לע רשא , וניתוניב התע גוהנה
 תירושא הביתכה תא גוהנל ונממ ולבק רשא לארשי רבד ףוסו . ךיניעב בטיי
 םהימכהו םהישאר לצא לגוסמה םנושלו םבתכש ןפואב שדקה ןושל .םהל ורחב
 םהש תוטוידהל ימראה ןושלהו ירבעה בתכה וחינהו , יניסב היהש המל רוח
 אדסח בר רמא תוטוירה ןאמ 'זנה ןירדהנכ רבדב םייסמד ג'עאו . ץראה יינומה

 רמולמ יארטוז /רמ לש ונושל הרצק אל ןה יכ אקוד ואלד אוה יארו , יאתוכ
 םידוהיה ןיב .זא גוהנ ימראה ןושל תויה ונעדי רבכו , בטיה ראב םייתוכ
 םע ו"נפ ה"עב- הארתיש ומכ תוירבע ויתויתואש שדקה לקש וניארו ,רומאב

 לבא ., ץראב םירגה םייתוכל אל םידוהיל ינש תיבב וספדה ןמזב הלעמה תויה
 םיעדוי הלוגס יריחי ורפח אל ונמעמ םינומהה ןיב יכ עידוהל אדפח בר אב
 םה יכ ,  םכח אל םע םייתוכב היה אלש המ , שדקה בתכו שדקה ןושל ביטב
 םינורמשה .םה ןהו , ורבל ימראה ןושלהו ירבעה .בתכה ולבקו ומייק םלכ
 . רזעילא 'ר יקרפמ ט'לפו 'ט רפס ןורחא קרפ ףוס םיימורל ןופיסויה ןמ הארנכ
 ינשל .ןכ םג ויתאצמ וניתובר ורמאש הזה בתכה ףולח רבד יכ יתחמש הנהו
 הז ףוסב ראבתיש ומכ רכזנה רמאמה לעבל ומדק רשא םירצונה ימכהמ םילודג
 :.ל"זו בתבש ולש םימיה ירבד .תוחולב יר"פיקה וא"יביסביא דחאה ; קרפה
 אל םידוהיהש ץרפב דומעלו , שדקה יבתכ תא ןקתו ןזא ארזעש אוה םסרופמ
 קיתעמה ינשהו .  כ'ע ומע ינבל  תויתואה תא .ףילחה םינורמשב וברעתי
 ירחא. יכ תאז .תעדומ , הלאה םירבדה תא לאומשל ותמדקהב בתכש , םלצא

 תונבה

- 



 הפ הניב מ קרפ ירמא

 תוגוהנה ןהש תורחא תויתוא איצמה רפוסה ארוע לבבורז ימיב תיבה תונבה
 םינורמשלו םידוהיל ויה תויתואה תורוצ רבעשל יכ םע , התע תעל םידוהיה ןיב
 שמוחב רשא םירפס ןידע ואצמנ ונמזב יכ םש רמא דוע . המואמ שרפה ילב
 בותכ ןכ םג היהשו , ונלשמ הנושמ הרוצב רפסמ תורומ תויתוא ויה םידוקפה
 תוניקו  םירומזמהשו , הנהה תונושארה תרוצב תויתוא 'ד לש .םשה .םהב
 ותוא םב םירמוש ןכ ומכ ויה ת"יב ף"לא םהיקוספ תלחת רשא ילשמ ףוסו
 הרותה ירבד תא ארזע היגהב יכ ודומ ע"כד אופא :ןכ םאו . כ"ע רדסה

 הרותב תילארשיה המואה תא דחי ןעמל בתכה תרוצ םג הנתשנ םיעטומה
 וחנוה הנושארל םיגוהנה לוחה בתכו ימראה ןורתפהשו , הנושלו הבתכב המימָה
 רשואמה ןמ רתוי םסרפתהל רבג רשא אוהו , ץראה ינומהו םייתוכ תוטוידהל
 ישימחב ןכ םג ונרכוש ומכ םידירשה לא קר עדונ היה אלש ויתויתואו ונושלב
 אוה יותר .יכ , הרקעמ תרכזנה תוינתשהה תישק הרס אלה ; הלא וניקרפמ
 רמוא ורמג ., םתוא חלש רשא לודגה ןהכה תמכסהב םהה םינקזהש ןימאהל
 קפס ילב רשא , םלועב זא םסרופמה ימראה חסונה ימלת לא קיתעהלו איבהל
 םישובש תצקל ןה םוקמ הזיאב רואבה תבחרהל ןה בורל .תוינתשה וב ויה
 רשיו ןווכמ .ורתפ רשא אוה ותואו , ונבתכש ומכ ארזע רחא וב ולחהש
 והורשא םירצמ לש האירדנסכלאב זא אצמנש ברה ןומהה ןמ ויאור לכש ןפואב
 וראשיש וניד תיבו ארוע ךרד תא םיקיזחמ ואצמנ תאזב הנה יכ , והוללהיו

 בוטה תא הזב תושעל ובשחש המודי םג . שדקה םעב םירחוימ שדקה ירבד
 םירבדה תויה םידוהיה ןומהמ טרפבו ץראה ימע .לכמ עמשי יכ ימלת יניעב
 םימעה-רתי ןיב רשא: דחא רבד ריגי םנורתפש אל , םיוש םירופסהו םידחא
 ויתועיריו תובהזומ תויתואב הרות רפס ול ואיבהש הארה אלה . ופולח עמשי
 רפסה ותוא תעדה דמוא יפלו , ונירפסב הכלהכ אל רשא קבדב תורבוח
 . ונרכזש תונושארה תואחסנ'ז ןמ םלצא יוצמ היה וילא ואיבהש םגרותמה
 , תשרבנ התשעש אמוי תכסמב הכלמה ינליהכ ירכנ.הזיא ותוא בדנתה ילואו
 סורדנסכלא לש ותרותב השעמ בהזב ןיבתוכ ןיא אתיא ק"פ םירפוס תכסמבו

 לכ ויהש (יאנומשה יכלממ סונקרוה יבא ורדנסכלא יאני :יתעדל אוה רשא)
 המ עדונ רבכו , זנגת ורמאו םימכת ינפל השעמ אבו .בהזב תובותכ היתורכזא
 ירבד .יכ ןעי םימוגרתה תושעה תעב לארשי ץרא עזעדזה לע ל"ז ובתכש
 םיבר תומוקמב ונ"יבוגביא ןומגהה םג . שדקה םעב דחיתהל םיואר שדקה

 ונממ רשא חסונה יכ ללפיו דמע ינעמש ינורא אל קוספ טרפבו ותרודהממ
 םטרפתנש אוהו ונדיב התע אצמנה ןמ הנושמ קפס ילב היה םינקזה וקיתעה
 הקתעהה ןמזל ארוע תעמ םג יכ רעשל לכונו , םהה םימיב תומואב
 תפסותב הקל אוהה ימראה חסונה , הנש האמ לע רתוי הברה ךשמנ רשא
 לכמו , המודכו לובמה דע םדאמ םינשה רפסמב רמאתש ומכ תויעטו םיפולחו

 + םוקמ גי |
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 , וקיתעה ונממ רשא אוה םינומהה לצא בוטו לבוקמ וא אצמנה ותוא םוקמ
 , הלאה םילכה לא םוגפ םעט ילעבו םינוש םילכמ קרוה רשא םנורתפ הז ןכבו
 םישנאהו . חוחינה חירה ןמ רמנ וחירו וב ומעט רמע אל םא אלפתהל ןיא
 םרברב , והועדי אלש ןהיתמאה הרותה חסונ ועדיש ןה םידוהיה ןוָפיסויו הידידי
 "יב, ונימכח רבדו . רפסב םלצא בותכה לכמ ורפ אל םינויה לא םה םג
 םתונשל בוט יכ ואר םינקזהש המב קרציש ול רשפא ורכז רשא תוינתשהה
 הלא קר ונתשנ אלש ורמא אל ןהו ,ןגוהכ ובתכנ םבור וא םלכ הלחתב םא ףא
 םיוגה תונושלל םיקתענ הרותה ירבד ואצמנ םיעבשה םדוק םגיכ עדתש םע
 < .אצמנה יפל :ידוהי שיא ולובו"טסירא הז לע ריעהש ומכ | ,ינויל .טרפבו
 . יר"סיקה וא"יביסביא : ל"זו בתכש  א"יפ 'ח רפס ונ"יטסוגבא ריע שרפמ סיו"יול
 ןוטלפא יכ ןושארה ורפסב הרוטימוליפ ימלתל בתכ ידוהיה ולובוטסיראש רכז
 היטרפמ הברהב ןנובתהש רכנ אידהב יכ ןעי , ונתרות ךרד זחא הברה םירבדב
 םהמו םייפרפה תוכלמ ינפלו רדנסכלא ינפל םג םיקתענ ויה השמ ירפס רשאמ
 ורמאו . ד"כע הר"וגאטיפ ףוסוליפה כ"ג השעש ומכ הברה םירבד ואיצוה

 יכ םו"ראקינורק וט'נימילפוס רפסב יתאצמש המ יתעדל אוה , ןושארה ורפסב
 . השמ תרות לע םיקרפ 'ק ללוכ רובח אוהה ימלתל .בתכ רכזנה ולובוטסירא
 רשא האלפנה האי"רארבילב ןוי ןושלב לודג .רובח ונממ אצמה יתעמשו
 , הבוטנמ םוחת וטירינב תכ לש םיראופמה םיחאה לצא ןכו ., הצנ"רויפ ריעב

 טופשל בורקו ינוליפ ירפסמ דראמ הלועמ ותויה יל רמא םהמ רחא רשא
 וא ,  והניבאו יתעדי ןתי ימ . ץראה ידבכנמ הלא תלוז לצא כ'ג ואצמה
 רשאכ יקלטיא וא ימור ןושל לא וקיתעהל םיליכשמה דחא בלב םיהלאה עגי
 ב"גיאצמנ רבכ יכ עדתש םע , ינוליפו ןופיסויה ירפסל הזב הלודגו רקי השענ
 . ונינפל י"פ  ףוסב וילע רבדנ רוע רשא םיתעה יבתוכמ רחא ידוהי ולובוטסירא
 ימלתל בתכש םיחוכנ םירבד רכז וא"יביפביא אוה רכזנה ינרותה ולובוטסירא לעו
 ומכ המודכו ןיעו די ךרבתי לאל םפחיב םיאיבנה לצא הצרנה לע הרוטימוליפ
 ימלתל ואירטימיד .תשקב ירבדמ ןכ ומכו , ג'פ ותנכהמ ינימשב ול הארתש
 הרותה ירבד תצק תויה הארנ םינקז תרדה רפס תלחתב הבותכה ופלידאליפ
 םיעבשל תומדוקה תוקתעהה . לכב  יכ ראבתה כ"ג םשמ ךא , םדקמ םיקתענ

 ותוא .תירחאבו תישארב ורכזנ רשא תובסל דמועה לע הבורמ ץורפה היה
 , תיחצמה הדובעה לש ורפסמ 'ב קרפ ונאייקיפ .םכחהל אצמת ןכו , רפסה
 תרות יכ היכוה ולובוטסירא ל"זו בתכש םייחה ינימ השלשמ ורפס םע ספדנה
 , םייסרפה .ךלמ ינפל םגו ןורקומ רדנפבלא ינפל כ'ג זי ןושלל הקתענ השמ
 . הלוב ארקמה הקתענ סופליראליפ ימלת ימיב ספאו

 ןמ קר וקיתעה אל םיעבשה יכ ונרמאש המ לכ םויקו רושאל הנהו
 המ ךבל לא .בישהלו תונושארה לע רוזחל ליכשמ ארוק אנ לאוה = , ימראה

 ונרכזש :



 וס הנגב מ קיפ ירמא

 יכ השמ יייחמ ול ינשב רורבב רמא רשא והידידי ירבד ישימחה קרפב ונרכוש
 ימלת ימי דע ימראה אוהש ירשכ ןושלב אבותכ התוה ןומדק ןמזמ הרותה
 םתארוה רמא תומש תצק רואבב הידידי אוה ךיאו , התקתעהב לדתשה רשא
 ימראה ןמ םינקוהש הרורב תודע חקנ ונממ יכ ןפואב , ירשכ.ןושלב ךכו ךכ
 הרות ישפות ילאצניוורפ סימכוחמה, םיחאה יכ עדתש םע . וקיתעה מלב
 כזנה הידידי תויה עומשל םיבוא םניא יכ הלא ירבד לע וגישה הבו"טנמב
 ותיבו םהרבא ןושל רמאקר םירשכ ןושל יאמ ורמאו ,שרדקה ןושל עדוי יתלב
 םתלעמ ינפמ תונעה יתלוכי אל םלוא ,  ונל אצי םהמו םירשכ ץראב ולדגש
 טרפבו , רכזנה קרפב יתבתכש ומכ וב םירכנה םירחאה םינמיסה לכל הזבע

 וינפלמ הב ואצי המל שדקה ןושלב הרותה תא עדי םא דאמ השקי יכ
 חנויו , והיפב התיה תרחא הרות ולאכ ישימחה קרפב ונרכז רשא םיכוסכסה
 לבלבי :יתלבל רחב ו"פב תושעל "ונלאוהש ותולצנתה יפכ םינויל ובתכב "כ
 תולמב אתוכירצהו רואבה ביחרהל ופינכה ימ ,  םדיב אצמנה חפונה םהילא
 ישילשה ורפסב ול היה הרכה הויאו 2 ה"פב ונחכוהש ומכ םינושמה םינינעבו
 ומייק הואר רשא םידוהיה לכ יכ :רמול הקתעהה השעמ ורכזב השמ ייחמ
 יתשמ וזיא ריכי אל םכח בל םג יכ = ,תנוופמו תרשוימ ךכ התויה :ולבקו
 הצר אל תלוזה תלעותל םא םכח לעופ הזה 7 התרבחמ הקתענ תונושלה
 לע רובעל ול היה בוט אלה 2 םייקי יתלבל וקזנ תמחמ רמשי אלש לולשל
 וכזיש ליבשב ותרות ישדקב םומ היחרוא בגא ליטי אלו הקר הממרב הלאכ
 ,ומצע ימראה ידשכ ראתב ותנוכ תויה ןימאהל ונל שי ןכש לכו , המהה םימעה
 רבלב ימראה ירשכ ןושלב ןבומה תויה  םפרפתה רבכ ונמזב יכ .ונתעדמ
 ימראה ךיא דוע הארו . םידשכ ןושלו רפט םדמללו וילא םדוקה לאינדב ורמאכ
 לע ורבדב םיימורל ןופיסויה הנה יכ ינש תיב ימי ףוס דע ונמעב גוהנה היה
 ,אבר אנהכ , ינהכ וארקנ וננושלב : ל"זו בתכ ''ג קרפ 'ה רפס םהידגבו םינהכה
 רמאשכ ןכבו  ,ז"נ קרפ ה"עב דוע ראבנש ומכו 'וכו אתפנצמ ןיימה .אנותכ

 , ינויח לא וננושלמ םינקזה ידי לע הקתענ הרותהש 'ב קרפ ב"י רפס םש כ'ג
 דמל תאצמנ הומו ,הוקיתעה אקוד ימראה ןמ וירבדל םגש אוה רורב אלח
 ונרמג ל"זו ןהכה רזעלאל ימלת בתכש חממ הלא :ונירבד לע .תושקהל ןיאש
 ירבע ןושלב ןווכמה יכ ,'וכו ינויל ירבעה ןושלה ןמ םבתרות קיתעהל רמוא
 םירצונה ןמ םכח םא ןכו , וגבתכש ומכ ימראה .היהש םלצא זא גוהנה קר ונניא
 ונ"יטסוגבא בתכש הממ טרפבו 'ז קרפ םונרכז רשא םירפוסה .ירבדמ ךל השקי
 ןושלב הבותכ ימלתל הרותה תא חלש רזעלא יכ ב"מ קרפ * ח'י רפס וריעב
 היאר ול איבהל לכות םג * . ךרדה הז לע ול ךירמא בישת | ,'וכו םירבעה
 בתכ ןושארל קיתעמה .תומדקהמ הארנכ רשא יעיברה םרשבמ יב תלבוקמ
 ןושלב ארקנ םוקמב אסכל בשי : ונושל הזו בתכ ט"יה וקרפב ,ןוי ןושלב

 ירבע
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 ירבע ןושלב רשא ואי"ראולק םוקמב והותימה , ךומסבו , אתעבג ירבע
 אצמת ןוי ןושלב רבוחש 'א קרפ םיחולשה תולועפ רפסבו . אתלנלג ארקנ
 שלש אלהו , אמד לקה םירבעה ןושלב ארקנ היהש דחא הרש לע ורמא
 דצה ןמ תוירבע ויה לבא שדקה ןושלמ אל קפס ילב תוימרא הלאה תולמה
 םיבצונה ירבדו םירכזגה םירבע םישנאה ינש תודעמ רבל הנמאו , ונרכוש
 היאר םירצונל םימסרופמה םירפסה ןמ רוע ךל איבס יננה ינא , רומאכ ןומגההו
 ןמ קר שדקה ןושלב ארוע הינה רשא חונה ןמ וקיתעה אל םינקוהש הרורב
 רשא םהירשבמו םהיחולש אלה יכ הזו . ץראה ינומהל זא םסרופמה ימראה
 ליגרה ןושלב .והורמאש קפס ןיא קוספ הויא םרכזב לארשי ץראבו םידוהי ויה
 ; ןוי םעל םיעבשה תקתעה חכמ ינוי ןושלב אל ,ימרא היה רשא םלצא וא
 ףאו , המהמ םיעמושה תניחבב םא םירבדמה תניחבב םא הלו םהל המ יכ
 םימעה תונושל לכ ויחולש תא ןנח םעישומ יכ תולועפה ןמ ינשב ורמאש םרברל
 םנושלב םירברמ ויה םידוהיה לא יכ ודי ןידה ןמ אלה ואב םהידע רשא
 םיאצמנה םיקוספה תא שקבת יכ הז לכ םעו , ץראהרכנ ןושלב אל , גוהנה
 ירחא ספדנה חולב םאצמה הלקנ לע רשא , שדקה יבתכמ םינושמ םהל
 הזו (* ינויה ןורתפב ןכ ומכ ונה ומצעב םתונתשה יכ הארת , תיימור הא"ילביבה
 ורמא םה ,המצע תימראה ןמ וקיתעה םיעבשה יכ תואה ךל | ןכ םא
 םיעבש 'וגו\ שפנה לכ דחא רשבל םינש ויהו , םתוא השע הבקנְו רכז
 . םיעבשה תקתעהב םג אצמת שממ הלא לכו ,  םתלוזו (* שמחו

 ויחולשלו ומצע ירצונל לגרומה ןושלה יכ ררבתהל התא ץפח םאו
 םיתש יכ אצמתו , םהירשבמ תעברא ירבדב שקבת ,ינוי אל .ימרא היה
 ןלכ .םה אלה ןתוא רמואה ןושלב .המ .תולמ דיגהל םתוצרב םימעפ הרשע"
 אתילט ,  אמד לקח ,ינתקבש , אתלגלוג , הנוי רב ןונכ , שממ ימרא ןושלב
 תותכ יתשל תואצמנה תוינתשהב יכ ירחאו ..והיתוכדו אתא ןארמ , ימוק
 יב אוה יארו הנה , םימודו םיוש םתוא תואור וניניע םירכזנה םירבדמה
 ומכ םידוהיה ןיב זא םסרופמה ימראה פונה ןמ קר וקיתעה אל םיעבשה
 בתכ רשא הפונמה חנומה םע ! ןובג .ארוק ןחבת הז תמעל הז תא םג , ונבתכש
 םינטקה םינמיפה תובר םימעפ יכ ב"יש ףד םהרבאמ ראותמה ורפסב .תודודי

 קיתעמהש הזו . תעד יאצומל | םירקיו םילודג םירבד תתמא לע ונודימעי
 בתכ , 'וגו ויחא לבה לא ןיק רמאיו בותכה לע םיירבעה וישורד רפסב םירצונל
 אצמנש המל ךרוצ ןיאו , םיהלאה ירבד תא ול רמאש ונינעמ ןבוי : ונושל הזו
 וירבדמ רשא ..ןאכ רע 2 אצנ (*ונל רשא חסונב גו םינורמשה ירפסב

 הלא
 סיקוספס סע  סיפיכסמ סניפם סקיכומ תומוקמ  סכרסב ומילוכינ סתקתעס לעט | סגכ 0

 ) ==: סטנט םרקמ) סנוט6לס .ותמדקסמ סלכנכ ססיכטכממ סילכומס
 ףסוי סע סתומכ רפסמכ סינומו סיעכש פופ סנומ 'ז "סם 5 לפס סוימוכ) ןופיסויס 25 (*

 ( )  : ןפנוי ןכו ונומיכיס ןכייס (* ( | ) |: סירקמכ ויספ :יככו



 זס < שש טקה | חשא
 םיבה רשאכ ותקתעה ונניא םהילא םסרופמה חסונה יכ טופשל לקנ הלא
 ורפס שאר | ירדנסכלאה הידידיל םגו םיעבשה תקתעהב הנהו (* ובושחי
 , ונאצמת םירצונל םסרופמה חסונב ןכו ז"לק ףד רבכנל ברוא הלקנהש ראותמה
 הפונה ןמ הדשה אצנ הנהה תולמה יתש-תפסות אצי םלכל יכ ךל ררבתי ןכבו
 הנורחאב רשא םינקוה ימיב םסרופמ היהש ימראה  ונייה , רכזנה ינורמשה

 ןחבהל יואר רתויהו . (** ונרכוש ומכ ירבעה בתכה םע םינורמשה לצא ראשנ |
 רמאו בותכ יתיאר לאיזוע ןב ןתנוי םוגרתב םג יכ אוה ונרמאש המ 5

 , 'וכו ארבל ןוחיורת וקפנ דכ .הוהו ארבל ןניורת קופנ  יהוחא לבה תול ןי
 לבה תול ןיק רמאו אצמת תוארקמה הצקב ספדנה 5 םוגרתב .ןכ =
 םגרת דחא רשבל ויהו בותכהש המ יפכ 'וכו ארב יפאל קופנו אתיא  יהוחא
 וב ףיפוח ז"נר 'ףד םיליפנה קרפב הידידי ןכו , דח ארשבל ןוהיורת ווהו :ןתנוי

 ב"ה .הרומה ברה .ירבר  תעדי רבכו , תרכזנה הקתעהה ןושלכ םינש תלמ
 םוקממ ןכו , ןימה  ישיא לכ לע היאר .חקלת דחאה שיאה ןמ יכ ו"'מ קרפ
 התאש המ הז ללגב חנהו , רפסה לכ תניחב לע דומענ הלאה תולמה יתש
 לכ .יכ םידיעמה םתלוזו ירדנפכלאה יט'נימילקו הידיריו הא"יטסיראמ עמוש
 תולמחו ןווכמה םרמש לע הוראפיו הוחבש םיעבשה תקתעה זא םיאורה םישנאה
 שחפה ילב דבב רב היה ןכ יכ םתא ןידה ,  וקיתעה ונממ רשא :חסונה יפכ
 ןיבש תוינתשהה לע והמת רשא קיתעמהו ונ"יטסוגבא םימכחה ינשו , המואמ

 םא ךא ,ואלפתה טפשמו ןידב ונתא אצמנה שודקה חסונל םיעבשה תקתעה
 , ונרכוש ומכ ןומהל אצמנה ימראה ןמ קר וקיתעה ונממ אל יכ םתערב הלע
 ארודהמה לעב ןומגההו , . ושירחי תמאה לע םיחמשו םתכובמ קפס ילב הרס
 םע ,ונלשמ הנושמ .חפונ םהל זא אצמה יתלבמ רשפא יאש טלחהב רזג רשא
 פשמבו ןד הפי וירבדמ תומוקמ המכב האָרנכ .הלילפ ךרד הז רמוא ותויה
 . תינוחיריח איהש םתוניב תמסרופמה האי"לביבה חסונ םיבהואה םירצונהו ,.קדצ
 רוע רוכזנש ומכו ו"טר ףד ויתורגאמ ינש קלחב וט"יינודנומ ןומגהה ראבש ומכ

 חפונב זא ויהש תוינתשהה ןמ תצק ואצמנ הב רשא , 'ד רמאמ ה'מ קרפב
 תוושה תונשי .םג תושדח תוקתעהה ראש לכמ רתוי ומויקב םיצורו ימראה
 הונח ותוא רומשלו דבכל םנוצר יכ וחבושיו םתא ןידה ; ונלש שודקה .חסונל

 ומצע וכ

 תלעמ | .ספויקתנמ .סירנוכ .תמסרופמס .תלז יכ | רעוס ופ"יריקד ןכו ,  ןכ"פיינספ וכויס (*
 קכומ סזו , יו"יגיס ו"טסיס סנו ןכו תוקדקו תוכסי תוקתעס ססוכמ תככועמ סיס (וטכידירט) .וטכירש

 כמוס ופסכ ינל"ימיוופ ללכימו . תמסכופמס סע סימיכסמ סניפט תומוקמ .סכרסכ ופ"יפוריג יטוריפמ
 ליסו , תויעט :תוחמ םעמ רתוי סכ .ופפמכ םמוחס 'סכ יכ ןטי = ,סרטכוס תפז (ןטטס ל"'ל) מ"ס פטעמ יכ =

 | ( )7 .:תונולסמו תופסות סחנעו ספק
 כ"כ | , פסוס תמסרופמסמ וננט סלקמל רתוי תמכסמ 'עס תקפעס יכ רמוס וס"ידכלקסו 2

 ומ"(כומ וו"טססולופ  וכ"טייסגס וכ"וכסעסו ונ"יינשפ ומכ סס)ס סיטרפמכו , פינימסס גט ספינומוקכ
 ( = ), .וגלט חסונ לקס סולר סס , ויר"פיליפ (ם"טמ 2? וימלטנומ)
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 ,המהה םימיב רשא םידוהיה רתי םע םתנומא ידסימ לצא גוהנ היהש ומצע
 ותמדקהב םהילא קיתעמה בתכש ומכ םעט בוטב םלצא בבוחי ודבל אוהו
 ןה םיעבשה ןמ ןה הקתעה םושל שוחל ונל ןיא ורמאב ןושארה םרשבמ ירברל
 םיחולשה רשא ןורתפה ותוא דבל ףודרנ יכ ואי"צודואיטו סוכ"אמיס וא הלי"וקאמ
 לגפומה זא ותויהל איהה ןושלה גוהנל ושע הפי םלכ ןהו , ןאכ רע והורשא
 שדקה חור תויה לע רכזנה םהימכח שאר רבד יכ ןכש לכ ,ץראה יבשוי לכ לא
 רמאהב ןוכנ אוה םא , םרוקה קרפב וירבד ונרכזש ומכ םיעבשה יפב םג ותעדל
 , וקיתעה ימראה ןמ יכ ונרמא םע םוקמ ול היהי הככ שדקה ןושלמ וקיתעהש
 יכ םרמאב רכזנה יתעד לע םג וגישה ל"נה ילא"צניוורפ םימכחה יכ עדתש םע
 םינקזהש וילא םדוקה האיט"סיראמ םג (טנ'קת ףד) הידידימ ונעמשש ירחא
 הכותב רשא םיאמטה : םייחה .ילעבמ .קחרתהל ריעל ץוח יקנו ךז םוקמ ושקב
 השודק התיה הנממ וקיתעהש הרותה יכ תוא הז אלה , היבשוי תודמ תותיחפמו
 ירחא ספא ; ונרבדכ ימראה ןושלב הואיבה םא היהי אלש המ הנושלו הבתכב
 יניעל ושע המכתב םה יכ אנד לע אנחנא ןיחשח אל הלעמל ונבתכש תויארה
 אוהה השעמה יפכ רשאמ דבל ,המימת 'ה תרות לשכ םהירבדל קוזח םיאורה
 דימת הל תאזו םימעה רתי לכ תורות לע התתמא התיה הרות לש התשודק
 שרחמ קיתעה סולקנוא יכ הלעמל ונרכוש המ יפכו , עמוש התאש ןושל לכב
 האר רשא סליקע יכ רמאנ ןכ , שדקה חסונ לא שממ ןווכי ןעמל ימראה ןושלל
 ישנאל בוט שרודכ רחב ,ונרבזש תובסל םינויה לא הנושמ םיעבשה ןורתפ תא
 קרפ ח"עב וילע רוע רבדנש ומכ יתמאה .חסונה ןמ הלכ ארקמה קיתעהל ונושל
 :י . ונדעיש ה"מ

 קיתעמה םגו ירסיקה וא"יביסביא יכ הלעמל ונבתבש המ תתמא הנהו
 ותמדקהב רכזנה קיתעמ אוהש ,הומ ךל ראבתי ארטוז רמ ינפל ויה םירצונל
 ימיב היה וא"יביסביא הז ךיא  בתכ וא"יביסביא לש םימיה ירבד .רפסל
 א"יש תנש ד"ל רויפיפא ור"טסיולאס ימיב היה רשא ט"ל רסיק וניטנאטסוק
 ראבתה קיתעמה ירפסמ ןכו ,  תורטשל חי"רתו .ןברחל חל" .התיחש םירצונל
 \ םיעבשו תואמ שלש תנשב ט"ל רויפיפא וס"אמאד ימיב היה ומצע אוה יכ
 בר ימיב היה ארטוז רמו ;  תורמשל םינומשו תואמ שש התיהש םירצונל
 ברו ארטוז רמו רמימא םיהספ יברע קרפו ןינמוט המב קרפ ןהבשאד ישא
 שודק להק לא ל"ז ןואג ארירש בר תרגאמ הנהו ,  אתדועסב יבתי ווה ישא
 דב"ארהל הלבקה רפפמ ןכו ,ד"י קרפב ארובה תרזעב רוכזנ דוע רשא ןיאו'ריק
 וראשנ ארטוז רמו רמימאו  ,תורטשל חל"שת תנש תמ ישא בר יכ ונעדי ל"ו
 תעברא תנש ארמגה ימתוחמ היה רמימא יכ דב"ארה םש בתכ ןכש וירחא
 ארירש ברו = ,ישא בר תומ ירחא םינש שלשו םיעבש הריציל ה"סר םיפלא
 תַוָבר םינש ומדק ונרכוש םירצונה ינש יכ ירה , תורטשל אפ"שת גרהנש בתכ

 | פא
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 רמ היה רכזנה לודג .ןהכ קרפ לש רמאמה לעב םאו ,  חרכהב ישא ברל ףא
 רשפא ,הטהב המב קרפ הארנכ לאומש ימיב ןיד תיב באל םקוה רשא אבקוע
 הא'ילטיאב וא האיר"אסיקב ולאו לבבב הז ךא , םהינשמ רחא ןמזב היה אוהש
 הישפנ יפנאב ומע ינבל וירבד דיגמ הכתשא והינימ דח לכו = ,ונממ םיקוחר
 , רתויב םינמאנל םימעה לכ לצא ונבלתיו וררבתי ןכ לע רשא

 הרותה רפס תודע לע .קרפה הז ףוסב ובתכל יתדעי רשא שדחה םלואו
 יכ ונה , אוה בוט קבד לכל וילע יתרמא ורכז דבאי יתלבלו ארזע בתכ רשא
 .הר"ריפ הפ ןושש המלש 'ר חונמה ןובועמ די .בותכ ןומדק שמוח הצקב

 לארשי יהלא 'הל יתאנק אנק ןומימ ןבא השמ ינא + םתסנ הז םירבד יתיאר
 ןהיתורודסו ןהיתומותסו ןהיחותפ ןהיתוישרפש םירצמב הרות ירפס יתוארב
 בותכל ידומלמ יתלטבו 'הל תושעל תע ימצע לע יתשרדו , תדכ אל רשא
 קיתעהלו היגהל ידכ םיפרטנוקב דחי םירושק םישמוח השמח וניהלא תרות רפס
 ללוכ אוהש םירצמב עודיה אוה ונממ יתקתעהש רפסהו . םירפס ראש םהמ
 לע םילשורי הדכלנשכו , םיארומאו םיאנת תומימ םילשוריב היהש םירפס ד"כ
 . ןיכמוס ונא וילעו םירצמ ץראב יבש אבו רפסה םשמ חקול ןול"רק ךלמה ירי
 תוכלמל םירצממ תכלל יתוא יבל אשנ ילע הבוטה יהלא דיכ ירפס יתרמג תעבו
 יתשרד יכ ,  הנו"אש רהנ לע תבשויה ןו"ליי תנידמל תפרצב רשא אינו"גרוב

 שרק די בתכמ וניהלא תרות רפס םש אצמנ רשאב בטיה :יתלאשו יתרקחו
 תומותסו תוחותפ םירפוס ןוקת ימע יתאבהו ,ריהמ רפוס לודגה ןהכה ארזע
 יתאצמו ,  םלשורימ אבוה רשא העבראו םירשעה רפסמ יתקתעהש תורודסו
 יתחמשו ימע יתאבה רשא רפסה םע רחי תונווכמ תומותסו תוחותפ לכ ליוגב
 ּהנשו הנש לכ םויה ותואב החמשו התשמ םוי תושעל ילע יתלבקו דאמ רע
 תובית לכ אוהה רפסה ןמ יתקתעהו ירוצ דובכל יתחרטו ,ויז חריל ח"כ אוה
 רפס תושעל ידכ תוכפוהמו תונושמו תונטקו תולודג תוביתו תורתיו תורסח
 ונממו תדכ וניהלא תרות יתבתכ יתמדאל יבושבו ,רותיו רוסה ילב 'ה תרות
 קדקרמהו ,ה"עב יתרוכשמ םלשלו הבוטל יהלא יל הרכז , םיקיתעמ לכה
 , ךיאריל תנפצ רשא ךבוט בר המ רמוא בותכה וילע ףילחי אלו הלאב
 אל 'זנה שמוחה הצקב הלאה םירברה יכ ילצא קפס ןיא הנהו  .וירבד ןאכ
 ופי המו (ובוט המ) ,רחא םוקממ וקתענ לבא ומצע ם"במר די תביתכ ויה
 היה תמא םא אלפי יניעב יכ שחכא אל םג | ,והוניבי םיליבשמה ומענו
 .ןב רבד תא רכז רשאכ 'ח קרפ ת"ס תוכלהב וילע זמר אל ךיא הזה רבדה
 םא ספאו , ונריל אבה ורפס םסרפתה ירחא וימי ףוסב היה ילוא , רשא
 םיקלוחה לכש אוה ןיד אלה , בזכל היה שיא אלו ויפמ אציש רמאנ הכ
 ,ונממ תקדצ ול ורמאיו ונעי םלכ תאז ותודע םעמשכ הרות רפס תוכלהב וילע
 ומעט תא הנש ילוא תאזכ עמש ל"ז ץ"נימ הדוהי ר"רהמ ורודב לודגה םאו
 תולאש . המש ןייע ויתובושתמ תינימשב וילע
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 דימת תכסמב וניתובר םורכזש בגנה ינקז תא ןודקומ סורדנסכלא תולאש
 .וקראטולפ םלועה תומואב ןומדקה רפוסה םבתכ .ךיא

 י קרפ

 רשא תולאשה לע םהיתובושת תוצירחו םירכזנה םינקזה השעמ יתיאר * קרפ
 .השעמל הכלה יתרכזנו ךלמה תאמ םללגב ולבקש  דובכהו ולאשנ

 ינובישי יפעש ןכל , תעמוש ןזאל ברעי שדה יתלב היהי אל .רשא וילא המוד
 . יאה יב לכ דחו איבהל וניתובר יכרדמ תויהב ש"כ ; הוה רפסב ובתכל
 םלוא . ונשפנב םהילא הלעי דחא ןורכזו יתרת .ארח בגא יררהא ןימדר אנוג
 : המש םנושל הזו ןיתפוכ ויה אל קרפ ל"ז םה םג והורפס ךיא הלחת הפ קיתעא
 ןמ םהל רמא + בגנה ינקז תא א סורדנפכלא .לאש םירבד הרשע אינת
 ירהש עדת , ברעמל חרוממ ול ורמא 2 ברעמל חרוממ וא קוחר ץראל םימשה
 ה 7 ה 6 ברעמב המח הב (5 ןילכתסמ לכה חרומב המח
 בלו טכורק תיל ₪ ספ ןיא עיקרה עצמאב המח , הב ןילכתסמ לכה
 כ ןכיסס ךכ כ כוסו הזו הז םירמוא םימכחו , הב ןילכתפמ לכה (3
 סדפכ ןיו ססינט ילדו 6 0 רבג ץראה לע םימש הובגכ יכ רמאנש ןיוש

 ןוסס .(ד . ססינט .ק6 106 ךכיפנו דח יאו , 'וג\ ברעממ חרזמ קוחרכ , 'וגו ורסה
 סלוס ךכ ליכטכו ליפלמ לכד .סוט

 ? שיפנד אוחהב והיורת (ג בותכל שיפנ והינימ
 לכה ןיא עיקרח עצמאב המח אמעט יאמ אלא / 1 ₪. ו מ .
 ידימ הל יסכ אלו אידהל יאקד ,הב ןילכתסמ
 ? ץראה וא הלחת וארבנ םימש םהל רמא .(ד

 תישארב רמאנש הלחת וארבנ םימש ול וחמא =
 רוא םהל רמא ', םימשה תא םיהלא ארב
 אד הלמ ול ורמא 7 ךשוחה וא הלחת ארבנ

 .סּכ ,תוטיכמס סיגיעל קיזעו .ליסזמ
 לט ונופסב דמוע קיכסעו םיברע לכס
 סמטס ןיב ןיניפסמש סילס םיו סנוע
 יססכ לעם עיקלסמ (ס . ויסולל
 סדוק ([ = , סוסקס מ 6 ..סויסס
 = סיסי סמ (ס/ . סלועס קפירכ
 סינדעמ לכי :(ט'. . .סלועס סנכיט
 לוזגיו = ךלי. רססיעכלו  וסכמ | לתוי
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 והבו והת התיה ץראהו ביתכד הלחת ארבנ ךשוח היל ורמינו = , רתפ הל תיל
 (ס הלעמל המ ילוישל יתא אמליר ירבס : רוא יהי םיהלא רמאיו רדהו , ךשוחו
 : וחמינ אל ימנ םימש יכה יא  ,(ס רותאל המ (ז םינפל המ (ו הטמל המ
 אל ירמא ליישמ ררהד וזחד ןויכ , אוה אמלעב יארקיא ירבס ארקיעמ , היל
 תא האורה ול ורמא ? םיכח ירקתמ ןיד ימ םהל רמא . ילווטל י יתא אמליד היל אטינ
 ןיד ימ לר רמא , ורצי תא שבובה ל"א ? רובג ירקתמ ןיד ימ םהל רמא , רלונה
 תימי ל"א ל היחיו שניא דיבעי המ םהל רמא ,וקלחב חמשה ל"א 7 רישע ירקתמ
 השעי המ םהל רמא ומצע תא היחי ? תומיו שניא דיבעי המ ,ומצע תא (ט
 אבט ידיד והל רמא .ןטלושו וכלמ אנשי ול ורמא ל תוירבה לע לבקתוו םדא |

 יאי אמיב םהל רמא . אשנא ינב םע וביט דיבעיו ןטלושו וכלמ םחרי וכדידמ
 אל אמי יתוחנ לכ אהד , אתשביב ול ורמא ל 0% יאי אתשביב וא רדימל
 ? יפט םיכח וכינימ ןיד יא םהל רמא ,  אתשביל ןקלסד דע והיתעד אבתימ
 אנרתפ ארהכ ןל תרמאד אתלימ לכ אהד |, ןיוש אדחכ אנלב היל ורמא



 ₪ ' ₪/ב | הק" יושפ
 י"שר שוריפ

 ? ןלבקל (י ןותפרא ןיד המ םהל .רמא :. ךל סקלס טז סמ" = . .ןסוגלסוו
 אנליטק םהל רמא . חצנ (לי אנטש היל ורמא 2 6 ו
 אכלמ דיב ןמלוש היל ורמא , ןיבלמ תרזגב ןוכל : ססנמו סכסל סעפפ מפ נפש (לי
 ןונישבלא .דומ ,  (כי בדכ = אכלמל יאו אלו יתלכ) = סמיטכסע = (כי . ,ונפומ
 , ןוהיראוצ לע | אבהרד .אכינמ יושו אנוגרא - ו!סללט לע וכיקי 05 סעמע
 , ויה לארשי ינבמ םירכזנה םינקזהש הלגנ ל"וח לש הזה ןושלה ןמ הנהו , כ"ע
 יט"נימילק ןכו ,  ז"לק .ןמיס  ןודקומ ורדנסכלא ייחב וק"ראטולפ רפופה םלוא
 השעמה ואיבה ולש יט"אמורטסה ןמ יששה רפסב , הלעמל ונרכוש יר"רנסבלא
 רורמל הב"באס םכלמ תא ותיסה רשא , :ודוה ימכת םע היהש ובתכו הזה

 ויתקתעה הזה רבדה ללגב יכ , רכזנה ןמ הנושמ ןפואב והורפסו ורדנסכלאב
 םיתיפמ ויהש םימכח הרשע שפת ןודקומ רדנסכלא . ךינפל ויתגצהו יימורה ןמ
 תולאש לע הרצקב בישהל םיצורח ויה רשאו , וב דורמל .הבאס ךלמ תא
 אל רשא ןושארה יכ םהב הרתהו םיקפוסמ םירבד םתוא לאשיו = ,תוקומע
 ןקזה ןיידל םהילע בישוהו , ןררסב םירחאה םגו תמוי תומ הכלהכ .בישי
 וא םייחה ןיבוהמ בושחת ימ , רמאל .ןושארה תא לאש ןכ ירחא , םלכבש
 ינשה תא לאשיו , המואמ רוע  םניא םיתמה יכ , םייחה בישה ? םיתמה
 קלח םיה הנה יכ השביה בישה 7 השביה וא םיה רתוי םייח ילעב לדגי הזיא
 רשא בישה ? םורע רתויה םייח .לעב והזיא ישילשה תא- לאשיו , הנממ
 תא םיתיטמ םתייה םעט הויאב יעיברה תא לאשיו . ןידע ועדי אל םדאה
 לאשיו . דבע תומישמ ןירוח ב: תויחל רחביש בישה ? יב דורמל הב"אס ךלמ
 . דחא םוי םויה בישה ? הלילה וא םויה םדקש בושחת הזיא ישימחה תא
 םינעמ = ונוכי םיקורקד .לאושל הנה ,ול רמא געולכ ךלמה תא האר רשאמו
 הכלממ לעב לכוי - ךיא :, יששה תא לאשיו ומעט ךלמה הנש זא , הלאכ
 ןמ דחא תאו , ארומ ליטמ אלו לכל בוט 'היהיש בישה : םלכ בל תונקל הבר
 בישה 2 םיחלאה ינב רפסמב תויהל םדאה לכוי ךיא לאש םירתונח השלשה
 בושהת הזיא לאש רחאה תאו . םדאה ינב חכ תורבוע תולועפ ותושעב
 , תואלתו םיונע המכ לבוס אוהש , תויחה בישה ? תומה וא תויחה קזח רתויל
 דע בישה ? היחיש .םדאל בוט יתמ דע , לאש ןורחאה היהש יעישתה תאו
 ול רמאיו ןיירל הנמ רשא דחאה לא ךלמה זא הנפ . םייחמ תומ ול רתבנש
 ןכ םא ול רמא + ורבחמ ער רתוי הנע דחא לכ לבא בישה ., םהילע טופש
 הז ירה .רומשת ךיתפש אצומ םא ךלמה ינודא בישה ,הנושאר תומת חתא
 זא הברה :,ןגוהכ בישי אל רשא תא ןושאר תימהל תרמא יכ ,תואנ יתלב
 םינושארה תא ליצה שורפ . םולשב ותאמ םחלשיו תונתמו רובכ םלבל ורדנסכלא
 תא ליצהו , וילא ינשה ךרעב הנוכנ בישמ אצמנ םהמ ןושאר לכ :יכ ורמאב
 ימוטרת םלואו . ינש וירהא היה אל אוהו ןושאר תימהל רמא ךלמה יכ ומצע

 םירצמ |
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 וא"יצרוק ןכו , ירבעה ןושלל קתענ יתא רשא ורדנפכלא ייח רפסב םירצמ
 תולאשה ןמ ובתכ אל ורדנסבלא תודוא לע ורובחב יימור ןומרק רפוס
 .רשא ינויה ונ"אירא רפוס לכמ וילע ילצא ןמאנה אל םג , המואמ תורכזנה
 רש וג"אל ןב ימלת ךלמה ירופסמ אוה וירבד רקעש בתכ ורובח תמרקהב
 < , ילוב"וטסיראה ןמ ול"ובוטסירא ירופסמו . ויתומחלמ תעב ורדנסבלא אבצ
 = םושרה השמ תרות לע בתכש ימ ונניא ךא | , יימורה ךורעה ירברל ידוהי
 . ורדנפכלא תואבצ ירשמ היה רפוסה ול"ובוטסירא הז םג רשא , םדוקה קרפב
 אלו ,ודוה ימכח ונייה יט'סיפוסונמיגה תא רכז ונ'אורא אוה ינימשה ורפסבו

 םירבעל יכ תמא , םהמ שירחה םיימורל ןופיסויה ןכ ומכו ,הלאה תולאשה
 ימל) אוהה רופסה יאר אלו ודוה ימכה םשל םנורכז אצמנ א"י קרפ 'ב רפס
 יפכ ונמעב אצמנ רובח ותויהלו , ונרכוש םינפואה ןמ רחא םוש יארכ (היהש
 :ונימכח ירבדש ןכתי םג . המש בותכה תא הפ קיתעהל יתשח אל אוהש המ
 הזו לארשי ימכת םע הז םישעמ ינשב ודחי וקדצ רכזנה וק"רטולפ ירבדו
 | . ודוה ימכח םע

 ןויסנהו הנובתה ישנא םויכ תעל אצמה םע ולחני םלועל ונימכח דובכ
 הנה יכ . ןהירקמו תואצמנ תצק ימצע לע ובתכ רשא םהירבד תצקמ םיטונ

 רשא תייאובנ הלבקו יניסמ תרוסמ יפ לע הרותה ינידב ומכ םב ורבד אל
 םדאה תמכח יפכ לבא ,ךרב לכ ערכת רקחמו רוהרה יתלב יאדוב הל
 דבל , המהה תולילגב וא םימיב םינייעמל תמסרופמה התיה איהו ותרעשהו
 המ יהי = . הלאמ וביטיי תצקב וא לכב םהירבד יכ רשפא ןכ םג תויהמ
 , ונוכ אלש ונל רכנה ורמאיש םריצפהל הבהא תותובעב םתוא ךושמנ אל
 אל רשא בויא יער תומזמב ספתנו , הלקה רצ לא שיגרמה איבי הז יכ

 . ףא ומישי בל יפנח יכ ונועידוה םמצע םה רבכו . הנוכנ ורבד

 רמאמה ןורכז ללכנ הלעמל ונאבהש דימת 'סמד אתיירבב יב עי אי קרפ
 הפ ריכזהל יתיאר ,ץראל םימשמ וא ברעממ חרזמ קוחר רתוי הויא

 ,יניד דחא קרפ ןירדהנסבו ןישרוד ןיא קרפ הגינחב רשא וב אצויב רמאמ
 ןושארה םדא רזעלא 'ר רמא :םש םנושל הז ,רחי םהינש לע רבדא ןכ רחאו
 .ץראה לע םדא םיהלא ארב רשא םויה ןמל רמאנש היה עיקרל דע ץראה ןמ
 * םימשה הצק דעו םימשה הצקמלו רמאנש היה ופוס דעו םלועה ףוסמ רמא ברו
 םש ובתכו .אוה ארועיש דח ידיאו ידיא ינשמו ,ידדהא יארק ושק הב ןניוהו
 ארועיש דח והיורת רמאש הז אדומלת םתס יכ רמול לכונש 'פותה ילעב
 אמית אל יאר , בגנה ינקוד אגילפו ונרכוש דימת תכסמד םימכחכ רבס אוה
 םימשה הצקמ ביתכד ןויכ םק הוה יביה (איהה הדגאה ןונגס יפל) םדא יכה
 ןגב היהש רבסו בגנה ינקזא גילפ אלד רמול שי ימנ יא .םימשה הצק דעו
 קרפו תינעתד ק"פ ןנבר ונתד אהל הזב וגוכ ,כ'ע ,טעמתנו אטתש רע ןדע
 הלאה :םירמאמה ינשב השקי הנהו > .'וכו ןגב םיששמ רחא םלוע היהש ימ

 ירהש
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 ןניעבדכ ז"י הבר תישארבו ג'פ םילילא תכסמד ימלשוריהו ארקיו רהוזמ ירהש

 םימשהו תירודכ ץראהש ראבתה רקחמה ימכחבש םיבוטה תעדמ ןבו ,ןמק רמימל
 םא ;רפסה הזמ ח"כפ ה"עב כ'ג רוכזנש ומכו ,זכרמל הלוגעב התוא ןיבבוס
 רמאש ברעמל חרומה ןמ רשא רועשכ יהי ץראל םימשה ןמ יכ רייוצי ךיא ןכ
 ךרד רבועו ףיקמה דצמ ליחתמה רטוקה אלהו ,אוה ארועיש דח ידיאו יריא
 יכ .עדו .ונרכוש זכרמב הלכי רשא רטוקה לפכ אוה ,ינשה ורצ דע זכרמה
 יכ שרפו הזה ישוקה תא ררוע ןנהתאו תשרפ י"שר לע וישודחב יחרזמ םבהה
 דעו םלועה ףוסמ ןכו םימשה הצק דע םימשה הצקמו ברעמל חרזממ רמאמ
 ףיקמה לש הומ הצקמ םהב הנוכה ןיאש ונייה , הז ןפואב דהא רועש לכה ופוס
 זכרמה ירהש ןזכרמה לא .ףיקמה ןמ קר ,ומצע ףיקמה לש ינשה והצק לא
 םה םימשה תוצק יתש ןכו ,וברעמל חרומו ףיקמה חרזמל ברעמ אוה ומצע
 הצק אוה ףיקמה לש רחאה הצקה םג יכ ,ץראב רשא ןותחתהו ףיקמב ןוילעה
 םתנוכש ןימאהל החונ יתעד ןיא םנמא .ר"כע ץראב וחכנל ןותחתה ךרעב ןוילע
 םימשה הצקמ  ןכו ופוס דעו. םלועה ףוסמ רמאמה טשפ יכ = , תאז התיה ל'ז
 ומכ םימשה תוצק יתשל טלחהב הז רצל הז דצמ הרוי , םימשה הצק רע
 יחרזמה ךרדב רובעל ונתעד חונת םאו ,ונרכזש תופסותה ילעב ןכ םג והוניבהש
 אבילא רמאמה אצמיו אסיג ךדואל תורמה תוושהל יוארה ןמ יהי רתוי  ,רכזנה
 ע םימשה הבוג תועמשמ יכ רמאנש ונייה  .ץראה .תוירודכ לש אתכלהר
 אקוה וניא ןיררהנסו הגינחד אוה ארועיש דח ידיאו ידיאו רימת 'סמד ץראה

 ןירדצה ינש .תוהבג לבא ,םימשה לא זכרמה לש דחא דצמ רשא רועש
 םה ויבשוי יבגל אלה ,ונילגר תופכ תחת רחאה רודכה יצח תויה םע יכ ,ודחי
 ןיאצחה יבשוי לכ הב ןילבתסמ לכה שרפתו 'פה הזב רוע רוכזנש ומכ הלעמל כ'ג
 יצחל ףקשנ הרוא ברעמה תדוקנבו חרזמה תדוקנב שמשה תויהב ןכ יכ ,,םהינש
 הנת הז רואבמ םג םפאו .הליל ףשנכ הז .רודכ יצחלו םוי ףשנכ הז רודכ
 ןיא עיקרה עצמאב המח אמעט יאמ 'זנה דימת תכסמ רמאמל ךשמנה יכ ונרי
 בותכה ןמ ןיררהנפו הגיגחב רזעלא 'ר איבהש היארה ןכו ,הב ןילכתסמ לכה
 אצמהל ןושארה םדאל ול רשפא היה אלש ץראה לע םדא םיהלא ארב רשא
 המ יפל עדת רשאב ישוקה ץרותי יתערל הנמאה .והולבסי אל דחא דצב קר
 זכרמכ דצ לכמ עצמאב תחנומו תירודכ ץראה תויה יכ ךומסב .ןכ םג ראבתיש
 , ארבגא ארבג הזה שורדב ןנימר אלו וניתובר לכל לבוקמ ונניא , הלוגעה ךותב
 רפסמ ינשב אצמת יכ  ,הככ לע תונוש תומואה ימכה תועד םג הארת אלה
 לע הרו"גאסנא תעד רתסו איבהש שערה לע ורברב ףוסולפל תונוילע תותוא
 רובחה תמדקהב הלעמל ונאבהש אוחה םוקמב ןכו ,החוטש ץראה יכ ורמא
 םירמוא שיה רבד תיאר ,שערה תבסב םיפוסולפל רשא תועדה תיבְרמ לע
 קלח 'זנה וק"ראטולפ רֶמאמב כ'ג אצמת הלא ידעלבו , תחטושמו הבחר איהש

 תוע |
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 : וירבד ולאו הזה שורדב תוברה םתועד איבמ אוהש י"פ יפוסולפה תועד
 איהש רמא ור"דנמיסנאו , תירודכ ץראהש םירמוא יצ"יוטסה תכו ימ"ילאט

 םוריא תומדכ רמא סו"פיזבילו  ,ןחלש תומדכ רמא ינ"ימיטנאו | , תירומע
 ועצמאב טעמ קומע חוטש ילכל המוד איהש רמא וטי"רקומידו , (וררוב"מאט)
 שיא לכ רשא ל"ז םימכח תצקל םירמאמ הברה ונינפל אצמת הנחו , ל"בע
 !תעדי רבכו , התויחטש ינימאמ תומואה ימכת תערל ןיוש םתוא ןודי הנובת
 ,המ לכ םיכסיש ינממ שקבת לא :ל'זו ר'יפ 'ג קלח הרומה ברה בתבש המ
 תומכתה יכ ,תמאב אצמנ .ןינעהש המל הנוכתה ינינעב וניתובר ורכוש
 | \לבא , םיאיבנה ןמ הלבקב םהב ורבד אלו תורפח םהה םינמזב ויה תוידומלה
 | >, תורודה םתוא ימכחמ  םועמש רשאמ וא  םהה םינמזב תורודה ימכח ויה רשאמ
 | =: ל"זו בתכ תולוק םילגלגל שיש ל'ז םנימאה ןינעל 'ח קרפ .'ב קלח ןכו ,כ'ע
 | תעדי רבכו , םירזוח תולומו עובק לגלג םתנמאה רחא ךשמנ אוה תעדה הז
 שורפב םרמא אוהו , ולאה הנוכתה ינינעב םתעד לע ה"א ימכה תעד םתערכה
 | לכ םהב רבד םיינויעה םינינעה יכ תמא הזו ,לארשי ימכה תא ה"א ימכח וחצנו

 | . כ'ע  ,ותפומ תמאתהש המ ןמאי הולו ןויעה וילא ואיבהש המ יפכ רברש מ

 | לע יתאלפנ יכ םע ,ש"ע ז"ל רעש הז ונושלכ בתכ הדקעה לעב םכחה םג
 | ילארשי ימכח היהש ימ 'פ היונשה אתירבד אשיר םתיארל ואיבה ךיא םהינש
 | , םימכח םהל ודוהו ה"א ימבח וחצנ 'וכו םירזוח תולזמו עובק לגלג םירמוא
 "אל םלועמ ירהש םהירבדמ ונירבד ןיארנ .רמאו 'ר םייסמ .איההב אברראד
 | .ורמאב םתה הל ףיקתמ אמח רב ימרדיהנו .םורדב ברקעו ןופצב חלגע וניאר
 |; ש"ע ל"ז י"שר שורפכ ,אשרד ארוניצכ ימנ יא ,אייחירד אניצובכ אמלידו

 :לזמה תועיבקב םהל ודוי אלש  אוה ןידו ,ודמע ומק םירכזנה 'ר ירבד אלה
 רשקכ ץראה תא בבוסה ולגלגב עוקת בכוכהש רקוחה תעד תויה םע יכ , ירמגל
 | ןטק לגלג ךות ןותנ ונה בכוכהש אוה ימלת םינכותה שאר תעד אלה ,חּולְּב
 לגלג םע ול שישו , רכזנה בבוסה לש ויבעב חנומ אוה רשא הפקה לגלג וארק
 .! ףיקמה ןוילעהו 'זנה בבוסה :והעיניש הממ רבל  תיטרפ העונת .אוהה הפקהה
 | 'ןמ ינשל ונ"יוקא ירצונה םכתה שוחפב םהינש תעד .הלקנב הארנכ  ,לבּב
 תאירב לע 'ג הלאשה תבושתב 'א רקע 'ע ןמיס וישורד ירפסמ ןושארבו םימשה
 | םע ינשב .וארבנ רבכ תורואמהש אצמי רקוחה תעדל יכ .איהש ,יעיברה םויה
 ,.ומכ םשג ךות םשג תניתנ הרוי אלה עיקרב םיהלא םתוא ןתיו ורמאו , עיקרה
 | םירכזנה םינברה ינש וצר םאו .ש"ע , שאב םהיהלא תא ןותנו ע"גב והחיניו

 | ואיביש יואר היה רתוי ,הנובתב םרוצק לע ודוח םמצע וניתוברש חיכוהל
 ְ הלילבו עיקרה ןמ הטמל תכלהמ המח םויב םירמוא לארשי ימפח תרמואש אפיסה
 , עיקרה ןמ הטמל. תכלהמ המח םויב םירמוא ה"א . ימכתו  ,עיקרה ןמ הלעמל
 \ םיננוצ 0% םויב ירהש ונירבדמ םהירבד ןיארנו ,עקרקה ןמ הטמל הלילבו

 הלילבו
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 ןמ הלעמל :הלילב םרמא יכ הוב םהל ודויש אוה ןירו .כ'ע  ,ןיחתור הלילבו

 רשא הילע הבוקכ עיקרהו ץראל תויחטשה ל" םנימאה שרושמ ףנע אוה עיקרה
 ,קדצה ןמ קוחר םינורחאה לצא הוו ,וירוחא יפלכ ויבעב .סנכי שמשח ברעהב
 ח"בו ד"י קרפב ל"ז םינואג יאה ברו ארירש בר ירבד :ןכ םג וילע רוכזאש ומכ
 . תרכזנה תאז אתירבד אפיסמ תומואה ימכחל ונימכת תאדוה יוארב וחיבוה רשא
 ; תולוק םילגלגל אצמה .ביזכהל םש הרומה לצא ןווכמה תוטרפ .יכ ערת לבא
 הלחת ראבתה םיחנ םיפוג םיבכוכה תויהש 'זנה ומוקמב הדקעה לעב רמאמ ןכו
 ףודר םוק , התכלהב היארה ואיבה םא הפי םהל הלוע היה אל , ה"א ימבחל
 דג קיחרהל ןוכנ אל יכ , ךינפל ןמאנ הז ירבד תאצמו םמוקמב םישנאה ירחא
 ונממו הרומה ברה רבד אוהש יל הארנ ה"א ימבח וחצנ ןושלו ..קרפה תנוכמ
 םיחספד אתפסותב םג היחש ימ .קרפד אתירבב ונניא יכ ,הרקעה לעב וחקל
 ' ,והיתאצמ אלו והיתשקב

 קחמה ימכחש תמאב תויה םע יכ .רמאנו שורדה רקעל בושנ ךא
 ןושארב סו"ימלטב ןכו .ד"'ק קרפ םימשה ןמ ינשב ףוסוליפה טרפבו םילועמה
 םתעיקשו םיבכוכה תחירזמו תויקלה ןמ תויאר ואיבה , ד"פ יטסינ"מלא ורפסמ

 תועד הזב ומדק אלה ; םימשה זכרמל הנותנו  תירורכ :ץראהש הלא תלוזו
 םהילא הנהו ,גנרכוש ומכ החוטש התויה םירמואה ןמ םהבו ה"א ימבחל תונוש
 אינת ארתבד 'ב קרפ ןניסרג אירהב אהד , וניתובר תצק ודמל םחמ וא ומיכסה
 המחשכו תככוסמ הניא תינופצ חורו המוד אוה ההרסכאל םלוע רמוא רזעילא 'ר
 רמוא עשוהי 'רו , עיקרה ןמ הלעמל הלועו תפפכנ תינופצ תיברעמ .ןרקל תעגמ
 תינופצ תיברעמ .ןרקל תעגמ המחשכו תככופמ תינופצ חורו המוד אוה הבוקל
 ורד .לא ךלוה , ןופצ לא בבוסו םורד לא ךלוה רמאנש הפכה ירוהא תפקמ
 ינפ ולא חורה .ךלוה .בבוס בבוס , הלילב םלועל ןופצ לא בבוסו םויב םלועל
 לז :וושלפו כז ןתכלהמ םימעפו  ןתבבסמ םימעפש .ברעמו ףרזמ

 עיק"רה ןמ הל"עמל ,הציחמב תכ"כוסמ הנָי"א ,יעיבר ןפוד הל ןיאש הר"דסבאל
 ן"רקל .,.ףקומ ולבש .להואל ה"בוקל , עיקר לש הנגב ןופצ לש = וחוה תבלחמ
 ןמו  הלילב - תינופצ חור :םלועל .תכלהמ :.המחהש ., הלולב תי"נופצ תי"בדעמ
 ןופצל ברעממו ברעמל םורדמו םורדל חרזמה ןמ ךכש , ןופצל הנופ איה ברעמה
 אוהש  ךלוה ירק םויה ףקיה םור"ד ל"א ךל"וה : , ןולח ךרד הפכה .ירוחא רזוחו
 תכלהמ םלועל .םויבו ,ץוחבמ ףיקמ אוהש בבוס ירק הלילה ףקיהו ללחה ךותב
 ל"א ב"בוסו . תימורד חורמ תוחפ .ךלהמ וניא רצק םויב  וליפא םורדב
 , תינופצ = חורמ תוחפ בבוס וניא זומת .לש הרצק הלילב ףא :הלילב :ןו'פצ
 תינופצ ןרקמ האצוי איהש זומת תפוקת לש .ךורא  םויב ןת"בלהמ םי"מעפ

 המחהש רצק םויב ןת"בבסמ םי"מעפו , תינופצ תיברעמ ןרקב תעקושו תיחרומ

 שלש "הלילב  תכלהמו תיברעמ  תימורד דע | תימורד : תיחרזמ  ןרקב ' האצוי
 תוחורה דב |
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 ךוכסב םיקלוח םתויה םעש הנוכמ לע וז הכלה ןיבמ לכל ירה . ר"בע ,  תוחורה
 הילעמ ץראה ביבס וניא שמשה ףקיה ךיא םימיכסמ םהינש , תינופצה חורה
 האצמהמ יהי הלילה ךשוחשו , לשמ ךרד תזחשמה ןבא לגלג בובסכ היתחתל
 .= דצל דצמ ףיקמ ץראה חטשמ הלעמל אוה דימת הפקיה לבא ; קפואה תחת זא
 לכ רשא , םימשה תפכ ירוחא זא התויהמ אוה הלילה ךשוחו , םיחירה ןבאכ
 וא הרדסכאה גגכ דבלב הילע םיפפוח םימשהו החוטש ץראה תויהמ אוה הו
 הברהב 'זנה רזעלא 'ר אצמת ןכו . תיבה תפצר לע וינפוד םע ףפוחה להואה
 ישילשב ,ל"זו בתכ םהמ ישימהב יכ , תרכזנה וז הטשל ךלוה ויקרפמ תומוקמ
 הינאכ תעקרנ תומוהתה לע ץראה ךומסבו , 'וכו העקבכ רושימ ץראה היה
 רמא םהמ ישילשה ףוסבו . םימה לע ץראה עקורל רמאנש םי בלב הפצ איהש
 ןירוקש ינוי ןושלמ הארנ ילו ,םימש יסרק ךורעב שרפ) םימש יסוקרוק ל'זו
 תישארב תשרפב הז רמאמ ע"אה איבהש ומכ ,רברה הצק ונייה , סוקריק בגול
 ר"בד .בהז לש ןיסקרוק וליפאו םיחבז ףוסד אסקרוקד אויע ןכו , םימשה תוצק
 םה סוניקוא ימימב (הז ןינעמ קפס ילב םה אמט ורוס קוספ יתבר הכיאו ח"ו
 לע םימשה תוצקו םימשה תוצק ןיבל ץראה תוצק ןיב סוניקוא ימימש , םיזוחא
 הלוע םימש לש ןכות ויתוילע םימב הרקמה רמאנש םישורפ םה סוניקוא ימימ
 םע יכ , 'וכו הלעמל הכותו הטמל היתוצק , השורפ להואכ איה םרורכ , הלעמל
 להוא ראת ןכ םג םהל :סהי , הרדסכא ומכ איהש םימשה תרוצ ןינעל ורמא
 בתכ .הרדסכאה תרוצב ותטשלו , ונילע הליהאמ איהש המ יפכ םתפכ תויהל
 אבי .הולא אוהש רמאיש ימ לכש , ורמג אלו וארב ןופצ .תנפ חור ךומסב םש
 ןופצ חורמ הרק םירזממ רמא 'זגה ארתבד 'ב קרפו םש ןכו ., הנפה תא רומגיו
 םיקיומל רודמ םשו םלועל םיאצוי םימשגו ררבו גלש הצורפו תרזומ איהט
 המחה תויהמ םהינשל תמכסומה הטשלו , 'וגו חתפת ןופצמ רמאנש 'וכו תועוזלו
 קפס ילב םשמו :. ש"ע ,יששה וקרפב הברה ךיראה 'זנכ רצ לא רצמ תפקמ
 | רבד תא ןיקילדמ המב קרפ ףוס ן"רהו ת"רלו רכזנה ארתבד ב'פ י"שרל אצי
 ' לא תאצל ברעמ דצבו הפכב סנכהל חרזמ רצב שמשל וחתפ רשא תונולחה
 םה םג הלאה םירמאמה אלהו ,ונינפל ח"כו ד"יפב דוע רוכזנש ומכ , הירוחא
 אפיס ןכו , ץראהו םימשה תוירודכ חנומ םע םמיכסיש רשי לכש לעבל ול ןיא
 תכלהמ המח םויב םירמוא לארשי ימכה היהש ימ קרפמ ונאבהש אתירבד
 תעד לע תדסוימ איהש קפס ןיא עיקרה ןמ הלעמל הלילבו עיקרה ןמ הטמל
 רשפא ,היל תיארכ רמלו רמל הבוקה ןכו הררסכאה הנהו . ץראה תויחטש
 םישרדמה ןכ םאו ; גנה לא עקרקה ןמ ההבגכ ריקל .ריקמ הבחר היהתש הל
 רכזגה ברעמל חרוממו 'וכו ופופ דע םלועה ףופמו 'וגו םימשה הצקמ םירכזנה
 ,רקשל ל'ז םהיבותכ ונילע .תועלו םקעל אופא ונל ןיאו , םהינש תעדל ונבתי
 ינוצר םתעד הז תויה לע ורוי רשא םתצקל דוע םיאצמנה םירמאמה ןמ הנה םג

 תויחטש
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 ימ קרפ בתכש המ אוה ,היתחת תפקמ םימשה תפכ ןיאשו ץראה תויחמש
 ךכיפל עיקר לש הבוגב תכלהמ המח המחה תומיב רמוא ןתנ 'ר אינת רכזנה היהש
 ילופשב תכלהמ המח םימשגה תומיב , םיננוצ תוניעמו התור ולכ םלועה לכ
 ךומס עי"קר יל"ופשב י"שרפו . ןיחתור תוניעמו ןנוצ ולכ םלועה לכ ךכיפל עיקרה
 ילופשב אלא תכלהמ הניאש ןנו"צ ם"לועה לכ ךכי"פל , הפכה ילופשב עקרקל
 עקרקל ךומס ונייהד קפואה לצא ל"רש קפס ןיא םלועה ילופשו , כ"ע ,םלועה
 הדוהי 'ר םיעקוש הנבלו המח ןכיה '\ ר"בב םרמא ןכו . רכזנה י"שר רבדכ
 ןנתוי 'ר רמא , הטמלו הפכ ירוחאמ ירמא ןנברו , הלעמו הפכ ירוחאמ רמוא
 יאָבְנְימשנה תומיב ןנברד ןוהילמו 'וכו המחה תומיב הדוהי 'ר ירבד ןיארנ
 ורמאש הטמל תלמ הפכה ירוחאל העיקשה םיסחימ םתויהב ןנבר וליפאש 'אוה
 ורמא ןיבורעד ישימחב ןכ ומכו , ונרכוש ןתנ 'ר רבדכ עיקרה ילופשב העמשמ
 אוה הז לכו . 'וכו הפכה ירוחא תפקמ תינופצ תיברעמ ןרקל תעגמ המחשכ
 ץראה רשאב הלעמו קפואה ןמ ןירדצל רימת אוה שמשה ףפקיה יכ םנימאהמ
 םירכזנה ומכ םירומה דוע םהירמאממו . תחתמ הופיקי אל םילגלגהו החוטש
 'ת לע הסרפ 'ת םירצמ ןנבר ונת ןישרוד ןיא קרפו היהש ימ קרפ םרמא אוה
 םיששמ דהא םלועו םלועב םיששמ דהא שוכו שוכב 'פמ דחא םירצמו הסרפ
 ולכ םלועה לכ אצמנ' םנהיגב םיששמ דחא ןדעו ןדעב םיששמ דחא ןגו ןגב
 לע חוטשה יוסכל הללכב ץראה תא ומדש ירה , כ'ע םנהיגל 'הרדק יוסכב
 םגהיגה תויה ומדי ל"ז םהירבדמ הארנה יפל יכ , םנהיגה איה רשא הרדקה
 םנהיג וז אתקימע ילג 'א הבר תישארבב ורמאש , הטמלו ץראה תחתמ

 קחצי דרחיו בותכה לעו , היאורק לואש יקמעב 'וגו ביתרה קימעה רמאנש
 הרקר יעולב ךל יוחאו את הניפסה קרפו , ויתחת חותפ םנהיג הארש ורמא
 הז תויהל הלאכ םיבר םירמאמו , 'וכו והינימ ארטוק קיפנד יעזב ירה יאזח
 , והיתוכדו תחש ראבל םדירות הלואש םייח ודריו םיבותכה ןמ םג הארנ
 הָמודי ולא ץראה חטשל תחתמ רשא תומוקמה לכ הלא םהירבדל יכ ןפואב
 ןיספ ןישוע קרפב יב םע , םנהיגל תויפ םהב אוצמל ןכתי חדקמב הבקנה
 ,םלשוריב דחאו םיב דחאו רבדמב דחא םנהיגל ול שי םיחתפ השלש ורמא
 ומדיש ומכ , ברעמב אוהש הניפסה קרפב ורמא םיבש ויפ ללגב .יכ הארנו
 דוע רשא םדקמ ןדעב ןג םיהלא 'ה עטיו בותכה ךמסמ ילוא .חרזמב ןדע ןגה
 , ברעבו רקבב שמשה תומימדא םעטב םש ורמא ןכש ,הזה קרפב א רבדנ
 אהתופא אפלחד אינפב (םינשוש י"שר שורפ) ןדע ןגד ידרווא אפלחד ארפצב
 . י"שר שורפ ש"ע ,םנהיגד

 תויחטשה תעד טשפתהמ ילוא יכ רמוא יתייה אניפתסמ אל יא םג
 ןתנוי , רכזנכ הטמלו קפואה ןמ ןיפיקמ םימשה ןיאשו ונימכת תצק לצא רכזנה
 תי 'ה דבעו :הלא וירבדב עיקרה תא םיהלא שעיו קוספ :םגרת לאיזוע ןב

 אעיקר
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 -אימ יניב שרפאו סוניקואד יומל אימש ירטס יניב אחעבצא תלת חיכמוס אעיקר
 =. חמ לכ םע יכ , ןכ הוהו אעיקרד אתבוקב אליעלד אימ יניבו אעיקרל ערלמד
 סוניקוא םיב םיקובד םימשה תוצק רמאמ לע עיקר יחי קוספב ע"אה בתכש
 המ לכו , 'וכו םימשה יסקרוק רזעילא 'ר יקרפד ישילשה ןמ ונרכוש המ אוהש
 םלוע .דוסי ורפסב וילע געל ךומסב ראבתיש ומכ לבהו והתל ילארשי םבחהש
 םימשה תפכ תויהלש רמול  ןויכ רכזנה םגרתמהש הארנ ; 'א רעש 'ב .רמאמ
 היתחתש הפצרה לע ,רונת תפכ רמאת וא) להא תפכ ןוימדל ץראה לע
 ןב עיקר הנה ,(ץראה .תפצרל םיושה סוניקוא ימל וברק םימשה תוצקש ןפואב

 שממ םימ םהש םינותחתה םימה ןיב שירפהו םתוניב לידבה העבצש
 רמאש רזעילא יברכ איתאו ,ונבויש ךיא הלעמל רשא םישודקה םימ "מוחל

 ,הלעמל רכזנכ 'וכו םיזוחא םה סוניקוא ימימב םימשה יפוקרוק ישילשה וקרפב |
 ןיבל םימשה תוצק ןיב םוניקוא ימימל .המחה יששה קרפב וירבדכ ןכ ומכו
 .הימחנ ןב עשוהי יברכ איתא עיקרה יבע ןינעלו . 'ובו תעקוש ץראה תוצק
 עשוהי יברכ ןכו ,  תועבצא שלשו םיתשכ עיקר לש ויבע 'ד הבר תישארבב
 ק"ת .ךלהמ עיקר לש ויבע ירמאר  ןנברדא גילפד הגיגתר ימלשוריב :היגנח ןב
 חרופה ףוע לכ ודומל תעב רשא לאיווע ןב ןתנוי לע הלא ירבד םא ךא + הנש
 עדתש םע .ןיאכ ויהו םלטבמ יננה םיליכשמה לצא ונבכתי אל ףרשנ ויבג לע
 תומואב םדק ימכח לצא ןכ םג אצמנ םוניקוא ימימב שמשה תעיקש רבר יכ
 הבכרמ ול תויה ורמא יכ , וא"ידיוואל תוינתשהה רפסמ ןושארב טרפבו םלועה
 םעיקשמ .אוה הלול .יתותעלו םויה לכ ותוא םיאשונה םיסוס העברא לש
 , הרור"באה די לע וילא םירזוח םה זאש רחשה תולע דע ורמעי םשו , סוניקואב
 הבכרמב בכור שמשה 'ו קרפ ףוס רזעילא  יבר יקרפב אצמת וניתובר לצא םג
 שמשה הז .ןמגרא ובכרמ ורמא :ב"י הבר רברמב ןכו , 'וכו ןתחכ רטועמ הלועו

 . 'וגו ןתחכ אוהו אמיתד אמכ םלועל ריאמו הבכרמב בכורו הלעמל ןותנ אוהש
 םיזמרל הצילמ םנה םירכזנה םהירבד יכ וראב תומואה ימכחש ופכ הנמאה
 יאדו ,המודכו תופוקתה עברא םה םיסוס העבראה יכ רמאתש ומכ םייתמא
 : תפדוע םג הזב םהילא הוש איה ונלש המלש הרות יכ אוה

 תצקל אצמנ ץראל תוירודכה תעד םג יכ ונרכוש ומכ רבדה תמאו
 והלב ורמא ירחא יכ  ..םימלש חבז םא קוספ ארקיו רהוזב .אוה אלה , ונימכח
 עבשיאד אנוגכ , ונושל הזו בתכ , םילצב ירלגב ןילא לע ןילא ןיעיקר העבש
 לארשי ץראו ןיאתת ןילאו ןיאלע ןילאד רב .אבושיב והלוכו  הטמל תוצרא
 .?ומח .אמורד יבתי  אנירבחו , אבושי לכמ האלע םלשוריו , אלוכמ האלע
 יחכתשמ והלוכד  תוצרא ןוניא לכ קלחמ יכהד םראד ארפסב יאמרק ירפסב
 ינפמו ., 'וכו ןילא לע ןילאו ןילא לע ןילא אליעלד ןיעיקר ןוניאד אנווגב אתתל
 םילצב 0 וז ךות וז ןכ םג תוצראה עבש תויה עמשמד םותס הז ןושל תויה

 ףיסוה



 נגע העמ ' א קפ . ירש

 אלנלגתמ אבושי לכ אהד  ,ריתי שירפ אבס אנונמה ברד ארפסבו רמאו ףיסוה
 איונשכ והיוזחב ןינשמ ןיירב ןוניא לכו , אליעל ןילאו אתתל ןילא רורכד אלונעכ
 תיא אד לעו . אשנ ינב ראשכ והימויקב ןימיקו , רתאו רתא לכ םופכ אריואר
 תיאו , איליל ןילאלו אממי ןילאל , ןילאל ךישח ןילאל ריהנ דכ אבושיב רתא
 ירמאד יאהו , אריעז אדח אתעשמ רב איליל היב חכתשא אלו אממי אלכד רתא
 וגו ךישעמ םיאלפנ ביתכ יבהד אוה יכה ןושאְרה םדאד ארפסבו יאמדק ירפסב
 ימ לכל העורי םתתמא הנמא רשא ל"ז םהירבד ןאכ דע | ,ךישעמ ובר-המ
 : ונושל הזו בותכ ג"ייהבר יניס רבדמב ןכו , הֶאיפא"רגואיגה תמכחב ליבשהש

 ןינפאש(מסבו , דיל רימ קרזנה רודככ יושע .אוהש םלועה דגנכ ףסכ דהא קרזמ
 קרפ םילילאה תכסמב) אנינתד איההב רודככ םלועהו הרעקכ יושע .םיהש

 רכ .ןודקומ ורדנסכלא הנוי 'ר רמא , הרעק וא רודכ וריב שיש לכ (םימלצה
 , הרעקכ םיהו רודככ םלועה תא הארש דע קילס קילס הוה אליעל קסימ אעב
 רמאמו הזה שרדמה ירבד לכ אצמת ןכו , 'וכו הדיב הרורכב היל ןירייצ אד ןיגבו
 שיש לכ תנשמ לע םימלצה קרפ םילילא תכסמד ימלשוריב םג רכזנה הנוי 'ר
 יתיאר ישימחה םוהתב םילבוקמה לצא רשא לאיזור 'סבו , רודכ וא לקמ ודיב
 לוגע א"יו , הנש תואמ 'ד ובחרו , םינש ב"קת ךלהמ םלוע לש וכרא + ל'זו
 ץראה תרוצ שורדב יכ ירה , דמוע הפיכ ןימב ולאכו סלועל רזוח לודגה  םיו אוה
 הזו , ונרכזש ומכ תומואה ימכחל םניב ןה ל"ז םתוניב ןה תונוש תועד.םהל ואצמנ
 המ יפכ שיאו שיא קר האובנ תרופמ יתלב םירבדה ואצי םתאמו םהמ יכ תויהל
 שרדמה רבד יב עדתש םע , וחאנהו ותלוזמ עמש וא המכח הברה האר ובלש
 הרבעהב קדוצ אוה םגשב הרעקכ םיהו רודככ ץראה תויה לע 'זנח הנוי יברו 'זנה
 קר םלש רודכ םירייצמ םניא םהש, האי"פארגומסוקה ימכח לצא טלחהב ןכ ונניא

 תצקב םיאצמנה םיקמעהו תונורסחה אלממ אוהש , ודחי םיהו ץראה אצמהב |
 הלקנבםג , ותנוכתמ ישילשה רעשב ונא"גרפלאל םימכחה רתי ןיב הארנכ היתואפ
 םימיה םע םימלקאה ורייצי ובש השקמה רודכה לע ךיניע חקפת יכ ךל ראבתי
 םרמח דבוכל רשא םימהו רפעה דּוסי לא םיסחיתמה םיקלחה רתי לכו םילחנהו
 עמש רשא רכזנה הנוי יבר םא םינפה לכל םנמא . הטמ הטמ וררי ארובה ןוצרב
 לע ףוע ףשר ינבכ והיבגהב ודבל סורדנסכלאש םדקמ םינש ףלא רע עמושה יפמ
 תוירודכה תנומא בושחיו וב ןימאה , רודככ םלועה תא האר םימשה עיקר ינפ
 תויחטשה ינימאמ ל"ז םימכחה םאש םירבדה רמוחו לק ; רומאכ הקדצל ול
 ואצמ רשא טושמ ישפות םידרפסה לע וניתורודב םפרפתהש המ םהילא עדותה
 , ונלגר ףכ תמעל חונמ ואצמי ויבשוי ובש ינופצח רודכה יצחב שרח םלועה תא
 אלה , הטמו הלעמ םורד תאפב האלהו הנממ םגו םויה הושמ תלוגע תחת ןכו

 בותכ אצמנה טרפבו , ץראה תוירודכ ונילא םירמואו םינוע ויה דהא הפ םלב |
 אבצ רש יכ , 'ב רמאמ הא"ולוא םכחל ישימח ולראק לודגה רסיקה ייח רפסב

 5% א "הכ
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 | תא ףיקה ריכש ינשכ םינש שלש ןמזב ינא'קליִר ןאי"טסאביס ארקנ לבוח בר
 רוזאכ ומע שיא תואמ עבראכו אוה האי"רוטיו תראותמה ותניפסב ץראה רודכ
 \"ולאכ רמאמה הז ולגד לע תואל ףיסוה ןכ לע רשא , שיא ינתמ תא רגוחה
 \ םרעמה חכונ לא אצי יכ ןעי , ינתבבס ןושאר התא , וילא רבדי ץראה רודכ
 בשו הקי"רפאהו האי"פאה לכב רבעו חרזמה תאפ לא ופיקה דע ףטשו ףלחו

 = ןיא םלוא . חור יפנכ לע ותאצ םוקמ זופו"רביאב רשא הא"יליביס תנירמ לא
 הז וב .קדצי אל שדח םלוע רומאכ בורקב אצמנה קלחה ארקה םע יכ קפס
 שאר ינויה םוימל"טב ירהו , והועדי אל רשא תורודה ךרעב םא יכ ראתה
 = םק 'ר לש ודידי ו"איפ ןינו"טנאו סונ"ירדא םירסיקה ימיב רשא יפארגו'שנה

 ןינגטצאה םג םלועה תומוא ירפוס וילע ובתכש המ יפכ םירצמ לש 5
 תורוד הברהמ יכו יתוחולב ותוא רייצ אל , 'א קרפ םלוע דופי ורפסב ילארשיה
 = הז האר רמאיש רבד שי םראה לכמ םכחה רברכ םלוא , ץרא ינמ רבא ורכז וינפל
 , םסרופמו עדונאוהה בושיה היה המלש ךלמה ןמוב יכ יאדול .ןמאי 'וגו אוה שדח
 = .ךרוצ לכלו הרוחסל הומו הומ ומל ובשו ואצי תוביתנ יכלוה םינמוומ םיתעל םג
 . רפסב בותככ םינש שלשל תחא שישרת תינא הנממ רשא םיורפו ריפוא ץראו
 , וגו םיבהנש םימשבו ףסכו בהז  וילא האיבמ התיה םימיה ירבדו םיכלמ
 < ואבוה תואנה .בוכעהו ךלהמה ןיב והומכ ןמז .תרמב רשא םירבד םלכ םהש
 : ור"יפה  תנידמ איהש קפס ןיא , תרכזנה האי"רוטיו הינאה ידי לע ןכ םג
 לככ חתע תעל יכ , א"נ קרפ רוע רמאנש ומכ רכזנה שדח םלועב תאצמנה
  םשל התכזו הבש םודסיו םינורחאה ורזחו םוחכש םינומדקה רשא םירבדה
 - םתואיקבב ופיסוי  םוי לא םוימ םג ,  הילא םיולנה  תוזוחמהו איה וניתוניב
 - ילואו רכזנה לבוחה בר ימיב רשא ךלהמ |, רחא עובשב התע תבלל תומלש
 . ךריב הז ומייקי םיליכשמה ךירבחו = , שדחל וב םיכירצ ויה המלש ימיב ןכ םג
 בותכ ןכש , לארשי ץרא ברעמל אוה שישרת יכ ןחבי רשאכ ןובנ ארוק
 = הינא הנוי השל ..ונצראב םחלהל תואבה שישרת תוינא רבשת םידק חורב
 - אובמ ךרד % העסנ ןכ ומכ הרומ , השישרת .םהמע אובל השישרת האב
 , השישרת האב הינא אצמיו | ופי דריו ןרמא הרומגה היארהו , שמשה
 םלשורי אצמת האי"סאל 'ד חול ז"י קרפ 'ה רפס םוי"מלטב לש האי"פארגואיגבו
 הרומה חכונ לא ברעמה הצקב רשא יאירא"נאקה ייאמ .ךשמנה ךרואב הקוחר
 ןושלב ארקנה ופי ףוח הארת ומצע קרפה ותואב םדוקה דומעבו , תולעמ ו"ס
 'כ אוהש ןפואב םיקד םיעבראו תולעמ .ה"ס ךיואב ופ"אז ועלבו יפ"פוי .ימור
 תכלל ברעמ דצב אוהש ופי לא הנוי תררב ןכ םא ; םלשוריל יברעמ םיקד
 .תאומ דוע | .רתויב תיברעמ שישרת היהתש  רמול אוה חרכה | , שישרת
 ךתרהוכ שישרה םגרה םכה אוה םגו)  םירצונל קיתעמה יכ  אצמת
 תאצמנ התיהש הנשיה | יניג'תרק קפס ילב .רשא יניג'תרק ז"כ לאקזחיד

 הק"ירפאב
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 ילוס'נוקה ימיב ןכ  רחאשו = , לאקזחיו המלש  ןמזב הנטקה הקי"רפאב
 , ונא"ילימיא ןו"איפיס ריבאה ידימ דוסיה רע החסנו האולמב הצרפנ םיימור

 סוימ'לטב תוחולל רשא תופסותב הנה יכ , לארשי ץראל תיברעמ .התיה
 תולעמ ד"ל ךרואב איהש ךל ראבתי 'ג קרפ 'ד רפס הקי"רפאל 'ב חול .רכזנה
 יניג"תרק ןכ םא תולעמ ו"ס ךרואב םלשורי .תויה ונרמא רבכו , םיקד םישמחו
 יניג"תרקל ופימו ופיל םלשורימ ךלהמה תויה הארת םג . הילא תיברעמ איה
 תלוגעמ ךשמנה בחורב םלשורי אצמת םירכזנה תוחולב יכ , רשי וקב טעמב
 תולעמ ב"ל ופיו , םיקד םיעבראו תולעמ א"ל בטוקה חכונ לא םויה הושמ
 םתוניב ןוסכלאה יכ ירה ; םיקד םירשעו תולעמ ב"ל וניג"תרקו םיקד הששו
 קפפ'ילב יכ הארת םלועה תפמב ןנובתת םא היהו .רשויה ןמ טעמ הטונ
 והצקב ופי ףוח רשא ואינא'ריטידימ םיב התכלב תרכזנה המלש תינא
 .הטל"אמ האי"רנאק םייאה ינפל הרבע , וילא יברעמה סוניקוא חכונ לא יחרזמה
 םהימוחתמ רחאב התיה יניג"תרק | ונייה שישרת םג רשא |, הייניר"ראסו

 -סוניקוא לא תאצל התברקבו , יב"ריז חכונ האי"רברבד ילו"פירטו הטל"אמ ןיב
 האי"רוטיו הינאה האצי ונממ רשא ומצע םוקמה האי"ליויס ינפל חרבהב הרבע
 יפלכ הטונ רתוי האי"ליויס תויה םע ,  סוניקואב רכזנה םיה רובח םש יב
 םיעברא תולעמ א"ל םלשוריו , םיקד םישמח תולעמ ז"ל בחורב איהש , בטוקה
 ןמ תאצל המלש תינא .המדק הא"ירוטיו הינאהש המ יפכו , ונרכוש ומכ םיקד

 םלועה ברעמל הטונ רכזנכ ול הכומס האיל"יויס תויהל סוניקוא .לא  רכזנה  םיה
 רשע השמח תולעמ 'ז םא יכ ךרואב הנניא ירהש , םלשורימ .רתוי הברה
 = ןכ , הפו"רביאל ינש חול 'ד קרפ 'ב רפס םירכזנה הבחרו הכרא הארנכ םיקד
 המלש תינאו האיל"יויפב התיב לא בושל חרזמ תאפמ הפקיה ירחא הבכעתנ
 ימיב יני"גתרק תומהלמ םלועה תומואל םיתעה ירפסב תארק םאו , ךפהב
 תוינא רבשת בותבה לע ךיניעב בטיי , ץראה תוכלממ הינפל שובכל הפקת
 יכ 'כ םימיה ירבדו ב"כ םיכלמב אצמת רשא םג . ונרמאש המ .שישרת,
 ושענ בהז איבהל ריפואל םשמו שישרת תכלל טפשוהי ןיכה רשא תוינאה
 וניחא תאמ רובענו 'ב םירבדה הלאב בותכה ןמ רשא , רבג ןויצעב ורבשנו
 , ןוכנ לא דאמ בש םלשורי םורדל ותויה הארנ רבג ןויצעמו תליאמ 'וגו ושע ינב
 תורהנ לע םיבשוי וא רכזנה םיה לא םיבורק ויה ןויצעב רשא ץעה ישרח יכ
 תונמואו (ןויצע הארקנ :ןכ לע ילוא יכ) םיצע תנכה םהל התיהו , וילא םיכלוה
 ורבשנ עשרל ורבחתהב יהיו ,שישרת יכלהמ ךרוצל תובוט תוינא תושעל הרתו
 יכ רמאנש המל עויס הארתו , השישרת תכלל ורצע אלו םמוקמב (בותבכ)
 שישרת לכ םגרת לאיזוע ןב ןתנוי יכ הקיר"'פאב רשא יני"גתרק איה שישרת
 דבע םגרת 'וגו שישרת תוינא השע טפשוהי םיכלמב בותכהו ,אמי ארקמבש
 השביב רשא וס"ראת ריעב תועטל ןיאש ררועתת הזמו * אקי"רפא תוניפס

 הבורק |
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 ,תשקובמה שישרת התויה ןימאהל רכזנה םיה לש תינופצ תיחרזמ ןרקל הבורק
 ראובמכ האי"ציליצה ירעמ תחא הנטקה האי"סאב איה תרכזנה וס"ראת יכ
 ץרא אלו יא הקיר'פאב איה שישרתו , הא"יסאל 'א חול 'ח קרפ 'ה רפס
 שקבת יכו ,  הנממ ראבתהש ומכו םיקוחרה םייאה דולו לופ שישרת ורמאכ
 החרבב .רוצ יכלממ .דחא תב ינו'דיד י"ע התנבנ יכ .אצמת ה"א ירפוסל
 .ימראו ירוצ .ןושלב אתרקמ | ינינ'אתרק תארקנו , הק"ירפאל  היבא תיבמ
 רכז ונובשחכ ונורתפש םוניג ורדנא רמא תאד המכ ,השא ינויב יניגו ,ריע
 םיתשלפ םי .תפש לע ןודיצו רוצ הארת הניט'סילאפה תפמב ןכ ומכ ,הבקנו
 ץראל ימורד. יחרזמ אוהש ףוס םימ ךלובג תא יתשו רמאנ וילע רשא
 הזב דוע רוכזאש ומכ הילא יברעמ ינופצ  אוהש םיתשלפ םי רעו לארשי
 םריח הילא רשא שישרת יכ ןפואב , רכזנה ואינא"ריטידימ םיה אוהו קרפה
 , ןודיצ ישוב והיעשי רמא רוצ ןברה לעשו המלש תינא חלוש היה ףוצ ךלמ
 לארשי ץראל תיברעמ איה ,הל אובל תוליגרה ,שישרת תוינא וליליה
 קרפ 'ו רפס ישימחה ה"איסא חולב רשא ,הונינ ןכ ןיאש המ :; חרכהב
 םע תולעמ ח"ע רכזנה ךרואב הקוחר איהש ,הילא תיחרזמ :הניארת 'א
 ירה ; ףרוע הילא הנפ רשא תילגנה הנוי תתירב התיח וזו ,רתוי םיקד
 תעסונ התיה איה םג תרכזנה המלש תינא יכ הו ןינעב ונרכוש המ לכמ
 ןכבו ,האיר"וטיו הינאה עסמ לש האפה לאו האפה ןמ רומאה ןפואה לע
 ןושאר התא לבוחה בר רמאמו ,ונלצא םא יכ שדח ונניא רכזנה םלועה
 ,הזה םויכ תולגתהל הנהה תוצראה בוש ירחא םא יכ קרצ אל ינתבבס
 רשא לככ המלש ימיב וילא םדקש ימ אצמנ רבכ תמאה תניחבב הנמא
 תוחנמב ל'ז םהל אצמנה ךילע השקי עצוהש רמאמ הזיא חכמ םאו . ונרכז
 , םימשבש םהיבא תאו לארשי תא ןיעדוי יניג'תרק דעו רוצמ ילע ירה קרפ
 תויה עמשמה ;, 'ובו  ןיעדוי ןיא .חרזמ יפלכ יניג'תרקמו ברעמ דעו רוצמו
 . תאז אל םהירבד לש תאז יכ חרכהב ץרתה ; לארשי  ץראל תוחרומ יניג'תרק
 תאצמנ דוע התיה אל וניתובר ימיב ירהש אוה ןידו , תרכזנה העודיה  יניג' תרק
 לעב קר = , ןיאכרעב התוא הלעה אל ומצע סוי"טלטב ןכ לע רשא , ןרמאדכ
 תיברעמה ררפסב רשא השדחה יניג'תרק הנניא יאדוב םג + ונרכזש ויתופסוה
 הויא לפנש וא = ל'ז  םהימיב  תעדונ תיחרזמ תרהא איה לבא  ,,רתויב
 ךרואב איהש הר"אתראק יוארה  תויה רמאתש ומכ ,המש ןורכזב תועז
 אתנידמ איהה ןכו . האיס'אל 'ד חול 'ח קרפ 'ה רפס םש ראובמכ תולעמ ט"ע
 ז"כ הבר ארקיובו רומא תשרפ אמוחנתבו דימת תכסמב ורכזש אנגיתרק המשו
 ופחי רשא ינוזא'מאהו .אציק :אכלמ יבגל .ךלהשכ ןודקומ ורדנסכלא ןינעל
 הקוחר יכ , תורכזנה ןמ תחא םושב הנפילהת אל , ךשוח ירה ירוחאל םתבט
 ךשמב םאו .הנינעמ הארנה יפכ ינופצה בטוקה תלוגע לצא םדאמ איה

 ונירבד
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 תוניבה .אל-יכ ךיניעב ערי לא .אשונה ןמ טעמ ונקחרתה םירכזנה ונירבד
 לא בושנ 1 המ יהי . וניתוברל םיאצמנ םירמאמ תצקו  םיקוספ תצק תורסומ
 ןמ וב .אצויכ .לכלו וילא סחיתמ רבד לכב יכ רמאנו ץראה תוירודכ שורד
 םינפ וב וארי םתצק וא םלכ ל"ז םה רשא םיירות יתלב םיינויעה םירבדה
 הלאכב םתגרדמ יכ המואמ םמישאהל  ןיא  ,םינורהאה תעדל הכלהב אלש
 המ אלא ןיירל ול ןיא תולצנתהב רמאנ ללכו ,םהיתורודב ויהש םדא לבכ
 רמאמ 'ה קרפ הרוהו סוי"מלטב ןכ םג ראב רבכ אלה , הניארת ולכש יניעש
 המכל רשא םינורחאל וילע תודוהל בוט הזכ שורד לכ יב הא"יפארגואיגב א
 אלפומ תואה אב וניניעל םג , רתויב תמאה לע םוי לא םוימ ודמעי תובס
 ענמה ורמא הנהו הנש םיפלאמ םינומדקה לכ הלאה תורודה דע יכ םושרו
 ןמ ןכו  ,םוחה .בורמ ידג תלוגעל ןטרס תלונעמ תיחכנה ץראב בושיח
 וקפו"בורקאסה בתכש ומכ רוקה בורמ םיבטוקה דע תימורדהו תינופצה הלוגעה

 ; ויד"יוואו ואי"ליגריו ה"אל םילודגה םיררושמה םשב ףא רודכה רפס לעב
 גזממ הלילה תורירק תרכזנה תולזמה תרוגח תמעל םג יב חיכוה ןויסנהו
 .תכונ לא הלוגעל האלהמ הברה טשפתמ שמשה חכו ,םויה םוח תא רשפמו

 םיתואנה םירבדה םע םדא ינבו תונוזמ םש ורסחי אלש ןפואב , בטוקה <
 לצא בושיה .קלחתה תחת הזולו = , ךרוצה יפכ םוקמ לכ ןוקתו תואירבל
 רודכה עיברב םינותנ םלכ דבלב םישאר השלש לא םויכ תעל םירקוחה
 'ב רעש ילארשי םכחה בתכש ומכ ,הפור"ביאו הקי"רפא ה"איסא ינופצה
 לא שדחה םלועה תא ופרצי יכ. העבראל והוקלהי התע הנה ,  'ג קרפ
 רשאו  תומולעת לכ םלועמ עדויה חבתשי  ,םדקמ םיעודיה םיקלחה תשלש
 . . ךרע ילב םהש ותלכיו ותמכח לצא תולכס םדאה לכ תמכח

 תישונאה ל'ז םתמכחמ ינוצר ,ךרדה הז לעש קפתסת לא ןכ ומכו
 = רמוח לע ורבדש המ אוה | ,ל"נכ תורזו האיגש לכב תולצנתהל היוארה
 רבדמבו יאחוי ןב ןועמש 'ר ינת ה"רד ימלשוריב הנה יכ .םימשהו םיבכובה

 לש עיקרה ןנחוי 'ר רמא הניארו הניאצ :קוספ הבר רישב ןכו ג'י הָבר יניס
 שא רמא בר םימש יאמ ןישרוד ןיא 'פו 'ד ר'בבו ,  שא לש םיבכוכהו םימ
 ושענ ןהמו הזב הז ןכתפו םימו שא הב"קה לטנ הימשמ רמא אבא 'ר = ,.םימו
 תצק .לצא בורק תויה םע רשא ,םימ םש םימ אש רמא  קחצי 'ר. ,םימש
 ןטושפכ ןניאשו וניהלא 'הל תורתכנ הלא םהירבדב ןימאהל הרותה ישפות
 םיפוסולפל אצמת אלה ; ישימח םשג קר םניאש רקוחה תעד םלצא תמאתהב
 ראובמכ : , ל"ז םתועדל ןכ םג תומיכסמו תונוש תועד הזה שורדב םירכזנה
 קלחה יכ רמא ינימ"יסנא :ל'זו א"יפ 'ב רפס רכזנה וקר'אטולפ םכחה ןמ הרצקב
 ריוא-אוה םרמח יכ רמא סילק"ודיפמיאו , ייצרא אוה םימשה פקיה לש ןוציקה
 ישימח םשג אוהש רמא 'וטסראו ,  תיכוכזכ השקמ בש שאה םוח ינפמ רשא

 וא
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 תועד ג'י קרפ וקראטולפל םש ןכו | , כ'ע דחי םיברועמ רוקו םוח וא שא וא
 םינבא וא שא םתויה םירמוא םבורו ,  םיבכוכה תוהמ לע םינוש םיפוסולפ
 'ה םכהל הא"יפוסו ןו"ליפ ראופמה וגול"אידה ןמ ינשב םג .םיישא םיירודכ
 שא םיבכוכהו םימשה תויה לע םיפוסולפ הברהו ןוטלפא תעד אצמת הדוהי
 ףוסולפהש בתכ יטאר"קוס ירמאממ יעיברה ורפסב ינויה יטנו"פוניסגו , םימו
 אלו שאב טיבנ המל השקתנ שא שמשה תויה בשח רשא הרוגא'סאנא
 המדאה יחמצ ךיאו , שאה ןכ אלו םינפה ריחשי שמשה ץוצנ המלו ,שמשב
 הרוא ץיפת תיישא שמשה תויהב ךיאו , ופרשי שאה ןמו וחמצי שמשה רועב
 ידמ יכ דע ; תכלוהו הלכ תאזו דימתי .אוה המלו 4, תנבולמה ןבאה ןכ אלו
 קרפב יתרכז רבכו ,תעדה ןמ אצי תעד ןעמל הלאה תובשחמב ותוברה
 : ל"זו רמא םימשב םילפונה תוקפסה לע ורברב ירדנסכלאה הידירי יכ יעיברה
 לב יב 'וכו ישימה םשג וא הכז שא וא םיאפקנ םימ םה םא עדנ אל ונתנא
 םהל אצמת םרדסו םילגלגה רפסמב ןכ ומכו .כ'ע  ,ואצמנ הלאה תוערה
 , תפומ ישנאמ םהירחא םימכח ןכ םג םונימאה םירבד רומאה ךרדה ל -ל"ז
 ברה בתכש המ תעדי אלה ,  ונרכוש המ לככ הלגנ םתולצנתה םינפה לכלו
 . .ןמזב קדקוד אל םילגלגה רפסמש ראבתה רבכ ל"וו 'ט קרפ 'ב קלח הרומה
 רמאנש םה םיעיקר ינש םימכחה תצק רמאמ קיחרת אל ורמא דע , 'וכו וטסרא
 דחא םלכ םיבכוכה רודכ הנמ רמאמה הז רמוא יכ , םימשה ימשו םימשה
 םיבכוכ וב רשא ףיקמה לגלגה רודכ הנמו  ,םיבכוכ םהב שיש םילגלנה ל"ר
 תצקל קר ונניא םיעיקרה ינש תעד יכ ורמא הנהו .כ'ע ,ינש רודכ
 רפסמ הנומה הלעמל ונאבהש ארקיו רהוז רמאמב ותוא תמאל רשפא םימכחה
 םיעיקר ינש רמואה תערל רחאה עיקרה יכ ראבש המ ךא ,העבש םיעיקרה
 רדהמ הליחמב ; קלחה ףיקמה אוה ינשה עיקרהו , םלכ םיבכוכה רודכ אוה
 לנלג ןכיה םש םרבד הז אלה ,  תראובמ .הריתס 'ו ר"בב וילע אצמת ונואג
 עיקרב  םיהלא  םתוא ןתיו רמאנש ינשה עיקרב | ,םינותנ הנבלו המח
 התא והושרפ הלודגה תסנכ ישנאו אוה אלמ ארקמ רמא והבא 'ר . םימשה
 םינותנ םאבצ לכ ןכיה , םאבצ לכו םימשה ימשו םימשה תא תישע
 רורב רתוי ןושלב םג . כ'ע ,םימשה ןמ הלעמל אוהש ינשה עיקרב
 םנמאו . ש"ע אילטמד אגתל שרדמ אנהכ ברד אהקיספב הז רמאמ יתיאר
 רתויב הלודגה ומכ ,ול בשחת אלו ונממ הריבעהל אוה יאדכ תאזה האיגשה
 = עיצה רכזנה 'ב קלח 'ט קרפב יכ הזו .ּהילע תופחל יואר ןפוא םושב ןיא רשא
 .הלעמל בכוכו .הגונ םינתונ םינושארהש םילגלגה ררסב תורודה ימכח תקולחמ
 קרפ שאר הרות ידוסי תוכלהב ל"ז אוהו ,ונמיה הטמל םינורחאהו שמשה ןמ
 שרוי .ימ ראותמה ורפסב ןכ םג הירידי רברכ ,הטמל םתויה רואבב בתכ 'ג
 םע :ל"ז הרומ אוה 'ב קלח 'ט קרפ םש הנהו  .(מ'ת ףד) םייהלאה םירברה

 הלגש
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 םתי ,(ןיארנ םהירבד םנמא רשא וירפס ישרפמ תעדל) םיחפט הסכו חפט הלגש
 יכ שרפל ותוצרב םימשה ול וחתפנ רשא איבנה לא ולצא הזב בזוכה תעדה
 תשמח רודכו ,םידמועה םיבכוכה רורכ ונייה םירורכ העברא םה תויחה עברא
 םג רשאכ חיה רודכו ,שמשה רודכו ,הז ךות הז םיפוצר הכובנה יבכוב
 לזמו עובק לגלג תער םדוקה 'ח קרפב וילא סחי םירכזנה וישרפמ תעהל ןב
 ןאמ ל"ז הרומ אוה אירהב רשא תולוק םילגלגל תויה תערמ ךשמנה רזוח
 .םתיש המ לכמ םג יכ הזמ דבלב אלו ! שירחה שרחה ןתי ימ = ,המש לכה ןאמי
 ותערל רשא םירבד לאקזהי תבכרמב םיקומע תודוסל 'ג .קלח שאר ויקרפב
 ב"ע- קרפ םהב רדהתהו אוה םראב רבכו , רקחמה ילעבל םיעודיו .םיולג םנה
 רומאה לא ףרצל לכות דוע ןכ ;;םדקמ םירחא םיקרפו 'ב קלח " קרפו 'א קלח
 שמשה תעיקש ןינעב םתצקל אצמנה לודג תורז ונימכה תודע לע הלעמל
 : , היתתתל הילעמ תירודכה ץראה לכ .בוסיש םרמא תחת יכ אוהו ,ותחירזו
 החטשמ דבלב בבוס ותויה ונימאי , קפואה ןמ הטמל זא ותויהמ ךשמי הלילהשו
 ברעמו םורד חור לא הפכה ןמ םינפל חרוז אוהש ונייה ,הירדצ ךרד הלעמו
 בבוסו , ונילא ותוארה עגמי הפוג רשא הפכה ירוחא לא ןולח רעב אצוי םשו
 הז .ונל ריאהל ןולחב סנכנ םשו חרומה לא רקבה דע הלילה לכ ןופצה ךרד
 יחרזמה חורב הברה רועש רובעי םירצקה םימיבש קר , הנשה לכ םלצא וכרד
 ךיראהבו ,הרזמב וחרז םוקמ חכונ ברעמב עקשיו הפבה ךות לא סנכי םרט
 םשורפו םהירמאמ לצא הלעמל הארנה לככ , טעומ"רועש וב רובעי .םימיה
 ורבע ידמ םרוצקו םימיה ךרואב השענה תונתשהה יפכו . ץראה חטש ןינעב
 ץיקמ ןידדצה הבוגב הנתשי ןכ ,ונרכזש ומכ חרומה דצב טעומ וא בר קלח
 תכלהמ המח המחה-תומיב , הלעמל בותכה היהש ימ קרפר ןהנ 'ר רבדכ ףרוחל
 םימשגה תומיבו , םיננוצ תוניעמו חתור ולוכ םלועה לכ ךביפל עיקרה הבוגב
 אוה תאזה העיקשהו החירזה ןפוא הנהו . 'וכו ךכיפל עיקרה ילופשב תכלהמ
 םינורחאה ינואג והוחד םידי יתשב םג ה"אב םירקוחה ישאר והונאמי רשא תעד

 : םג אצמנ אוהש קפס ןיא ךא , ונינפל ח'כו ד"י קרפ דוע הארתש ומכ ל'ז
 ונימכתב היהש ימ ינזאל אבו ,ץראל חטשה ינימאמ םינומדק םירקוח תצקל ןכ
 הז ללכש ןפואב . רפסב בתכנ םג םתצקל לבקתהו ומצעמ וילא ררועתנ וא
 םימשב םירומאה ונימכה ירבד ןיבתש םע יכ , הלאה תורעהה לכמ ונדיב הלעי
 אצגיכ לכו רבודמכ ץראה תרוצב ןכו ןטשפ יפכ םתעונתו םתנומתו םהיליסכו
 ףא , םהירחא ולגתנ רשא םיפוסולפה תועדמ הריתס וזיא םדגנ הארתו , הזב
 לע תתל רשפאשו רתויב םידסוימ .םהה :תומואה ימכח ירבד יכ בשחי םא *

 . ונל ורפמש םירבדה רתי קחב וא ל'ז םקחב ןורסח הז ןיא ; תפומ םתתמא
 ויניע הארמל רשא םדא לככ קר האובנה ןמ םילבקמכ ורבד אל הלאב הנה יב
 תומואה רתי ימכחמ םתא רשא ןכ םג םיברו  ,חיכוי וינזא עמשמל וא טופשי

 םינומדק
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 = 'םדאה לכ תורימז םיענ רמא הלאכ לע אלהו , ואב בורקמ םישדח וא םינומדק
 = ןח עמשמד , אטהי אלש םרא ןיא וירחא םייק ןויסנ לעבו םכחה ונבו , בזוכ
 , היתוחכו שפנה דצמ רשא תוערב ןה , וישוחו ףוגה רצמ רשא וישעמב

 = רקחמה ימכהל וניתובר ירבד ןיב .רשא תוריתסב םירבדמ ונדוע הנה
 םגו ,הלא ירבד ףוסב והעמשת ןינעל יניעב רשי = ,םישורדה ןמ הזה ןימפ
 רשא תקולהמ ונרכזב 'ג רמאמ םיעבראה קרפב הל ךרטצת רשא הרעהל ןכ

 לע ןכ ומכ רבדל , תופוקתהו תודלומה תועיבק םוקמ לע .ל"ז םינורחאה ןיב <
 ךיא קדצב ךיתוריעה רככ יכ הזו , ךבבל לא ותובשהו ירקע רחא שורד
 = יוצק דע וטשפתה אלו רפס לע םהירבד ולעה יהלא עפש ילב רשא םינומדקה
 תולעמ ס"ש ויביבס לכב ףיקמ אוהש ץראה רודכ יכ ונימאה , םיקוחר םיו ץרא
 ךרואב תולעמ פ"ק ונייה , ונממ עיברב קר .בשוימ ונניא .לגלנה תולעמ תמעל
 םייאה םוקמ ברעמה הצק דע םיניס ץראמ בורקב ליחתמה חרזמ הצקמ
 הקוחרה ןטרפ תלוגעמ בחורב תולעמ ב"מו = , יאיר"אנאק וא יטא"נוטרופ
 םיבכוכה תעבש םוקמ איהש  תינופצה הלונעה דע תולעמ ד"כ םויח הושממ
 המ יפכ ןטרס תלונעל הושמה ןמ .רשא ר'כה יכ = .הינב לע שיע .םיארקנה
 בטוקל תובומסה ד"כב ןכו ,םוחה בור תא םריואב םיוג וליכי אל ונימאהש
 ב"מו ךרואב תולעמ פ'קה לש הזה חטשבו . חרקה בורו םתרק ינפל דמוע ןיא
 רשא תוכורא תועוצר עבש ומכ םימלקאה תעבש תא ורייצ רומאכ בחורב
 ,שמשה תחירזב העש יצח תמידק ורבחל רהאה ןיב תויה ,הומ הז .םלידבי
 תועד \ תצק יתלוז ,םורד בטוק חכונ םויה הושממ רשא  רודכה עיברב ךא
 דגנמ רשא רודכה יצח לכב ןכו | ,וב תויעצמאה תולעמ ו"יב .בושי אצמנש
 םירבדה .ףרותכ ורמא יכ ..בושי םהב ןיא והלוכד אבילא רכזנה רודכה יצחל
 = הנה + ל"זו 'ב קרפ ףוס 'ב רעש םלוע דוסי ורפסב ילארשי םבחה .בתכ רשא
 = ןיאצח ינשל ץראה רודב קלחנ םימה ווקי  'תי ורמאב יכ ונדיב הלעו ראבתנ
 ינשה ויצחו , בושיה טשפתה רכזנכ ונממ עודי קלחב רשא ריואל הלונמ רחאה
 אוהו םימה לע ץראה .עקורל והז .יכ םהב עובט לודגה םיה ימב הסוכמ אוה
 יהל  רומזמ תלחתב ל'ו יחמקלו ע"א םכחל אצמת ןכו * ד"כע הדסי םימי לע
 םג . םימב ןותנ ןותחתה ויצחו הלוגמ ןוילעה ויצח רודכהש האולמו ץראה
 םישנאה ינשמ ןוימדה רויצ דגנ ג'ע קרפ 'א קלח ןתנ רשא ולשמב הרומה ברה
 , ברעמב דחאו חרזמב דחא ונייה קפואל יחכנה רטוקה תוצק יתש לע םירמועה
 רשא .רודכה יצח יבשוי לכ ריכוהל הדמה לע זירפמ היה הז ןימאה אל :ולא
 םג אצמנה ןומדקה תעדה יפכ םה הלאה םירבדה לכש אוה םסרופמו . תחתמ
 םילילאד ימלשוריבו + , םש הנוי .'רל טרפבו ג'י הבר יניס רבדמב ונימכחל ןכ
 תויה םעו ,  הלעמל ונרכז רשא לככב הרעקכ םיהו רודככ םלועהש םרמאב

 תמאב
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 לע ןופצ הטונ בויא רמאמ והוש רבודמכ תינופצה האפב בושיה רקע תמאב

 זאמ אלה | , הלו"צירפה ןמ טרפבו םישרפמה לכ תאמ םש  ראובמכ והת
 תמעל רבלב אל בושי ואצמ וננמזב םיה ידרוי תודיחב אלו הארמב יכ ונעדוה
 תברצהו הוכמה תרוגח ונייה ה"נוז הדי"רוט תראותמה תולזמה תרוגח בחור לכ

 תינופצה הלוגעל האלהמ ןכ ומכו , ונרכזוש םויה הושמ תלונע העצמאב רשא
 רשא רחאה רודכה יצחב ןכ םג והואצמ לבא ; בטוקל ךומס תולעמ ' דע
 ה"אמ םִא לארשימ םא םירכזנה םינומדקהש ןפואב , ונילגר תופכל חכונ
 ורמאב רשא ילארשי םכחהו , הככ לע םהירבד בורב םיעטומו םיגגוש ואצמנ
 רודכה . יצח לע וזמרי הדסי םימי לע אוהו 'וגו ץראה עקורל םיבותכה יכ
 םיקובד םימשה תוצקש רמאמה תודוא לע ע"א םכתה תא שפת , םיב עוקשה
 לע .שורפו רכז!כ אוה ושפנב יכ עדי אל , הלעמל ונומרש ומכ  סוניקואב
 ל"ר ותערל םג רשא הננוכי תורהנ לע שורפכ קר וניא 'וגו םימי לעו םימה
 םינושארה םלכ םירכזנה םימכהה םינפה לכל יכ תודוהמ לדחנ אל הנמא , לצא
 םנמזב איצוה אל ןויסנה יכ , םרוצק לע תולצנתהל םיואר םינורחאה םע
 . ונל תולגל ולחחש המ לע הלהת םהל הואנ םג ,ונילא איצוה רשא םידומלה
 היה אל הנה הלעמ לש קרפה יצחב הלאה םירבדה ףרות ונרכז רבכש ירחאו
 ידכ רואב תצק וב ונבחרה םג וילע ונרזח םנמא , התע ובישהל ךרוצה ןמ
 טעמה רכזנה בושיה תועט בוזענ יכ : אוהו רמאנש הזה רבדה תא וילא ףרצל
 ללכב ואב רשא תורעהה ןמ ךבל לא בישהל ןובנ ארוק ךל שי ;בר םא אוה
 לכ תניחבב ןוכנה התיעצמאו יתמאה ץראה רובט קפס ילב יכ םירכזנה ונירבד
 טשפתה המרת הנממ רשא ובג גוח לע הנותנה הדוקנה איה ,ןוילעה רודכה יצח
 איהו , ןימיו ןופצ םיבטוקה ינשלו ברעמו חרומ תוצקה יתשל ברעו יתש םיוק
 תלוגע תא תכתוח בטוקל בטוקמ תרבועה םויה יצה  תלונע וב רשא םוקמה
 הדגנכו . םיתשל רבב:דב .ברעמה תדוקנל חרומה תדוקנמ רשא םויה .הושמ
 רובט הוארקיש .הדוקנה איה םוהתה .דע דרויו בקונה רשי וקב רודכל רבעמ
 עוקש ולכ אוה לגרב לגר ונחכנ רשא רודכה יצחש םימדמ םימרוקה תויהב , םיה
 רעש ילארשיה םכחל םלוע דופי רפסב הז לכ תתמא ירק ליז , ונדגהש ומכ םיב
 ךיא ונירברמ ראבתה רבכ ונרכזש יתמאה ץראה רובט םוקמ הנהו .'ג קרפ 'ב
 תרוגת תהת ותויהל םוחה בורמ בושי וב ןיא םירכזנה םינומדקה תערל
 לש זלה קדוצה חנומה דגנ םיבר םירמאמ וניתוברל אצמת ז"כעו , תברצה
 איה רכזנה ינופצה בושיב הנותנה .י"אש דופיל םמושב ,<ץראה רובט םוקמ
 ןושארה םדא ד"י ר"בב םרמא ירחאש הארת אלה ,םלועה רובט ארקת
 לבג א" רזעילא 'ר יקרפב ורמא , שדקמה תיב אוהש ארבנ ותרפכ םוקממ
 םשכ ורמא םישודק תשרפ אמוחנתב ןכו ,ץראה רובטב רוהט םוקממ ורפע תא
 םלועה .עצמאב הנותנ .לארשי ץרא .ךכ שיאה עצמאב ןותנ הזה .רובטהש

 רמאנש ןפ
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 ללכמ ןויצמ רמאנש םלוע לש ותיתשמ . ונממו , ץראה רובט לע .יבשוי רמאנש

 שדקמה תיבו י"א לש התיעצמאב םלשוריו םלוע לש ותיעצמאב י"א , 'וגו יפוי
 ןבאו לכיהה עצמאב ןוראהו שדקמה .תיב עצמאב  לכיההו םלשורי עצמאב
 םיאצויה םישרשה לע דמע המלשו | , םלועה תתשנ הנממש ןוראה ינפל היתש
 ,יירפ לכ ץע םהב יתעטנו קוספ תלהק שרדמב ןכ םג אבוהש ומכ 'וכו הנממ
 ןויצמ רמאנש ארבנ ותיעצמאמ םלוע ורמא ול ואיצוה קרפ אמוי תכסמב ןכו
 אתיעצמא אשידק אערא ורמא ז'נק ףד המורת רהוזב םג . 'וגו יפוי ללכמ
 הדוקנ יהיא םלשורי ורמאו , 'וכו םלשורי אשידק אעראד אתיעצמאבו אמלעד
 ןכ םג הז םעו .המורת תשרפ שאר יטאנאקיר ר"רה איבהש ומכ אמלע לבד

 הלעמל ונאבהש ארקיו רהוז ןושלמ ראובמכ תוצראה לכמ ההובג איהש ורמא
 לארשי ץראו ןיאתת ןילאו ןיאלע ןילאד רב אבושיב והלכו אתתל תוצרא 'ז
 ןיסהוי הרשע קרפו . ארפסב םג , אבושי לכמ האלע םלשוריו אלכמ האלע
 לארשי  ץרא לכמ הובג שדקמה תיבש ןאכמ תילעו תמקו בותכה לע ורמא
 , תוצראה לכמ ההובג לארשי ץראו

 םירצונה ימכחבש םימושרה םגיכ ליכשמ ארוק ךממ םלעי אלש הממו
 קיתעמה םהישרפמ. ישארל אצמתש ומכ ,ץראה רובט לארשי ץהא וראת
 ברקב םכדבל םתבשוהו .ץראה ברקב תועושי  לעופ םיבותכה לע הצנילאוהו
 םיוגה ךותב םלשורי תאז 'ה לאקזחיב בותכה לע 'זנה קיתעמה טרפבו , ץראה
 . יחונ קחצי .ןודו יחמקה ונישרפמל םג וב הארת ןכש תוצרא היתוביבסו היתמש
 ןושארה קלחה ןמ ןורחאה קרפה ףופב יטנאד םכחה יקלטיאה ררושמה יב רע ,שפנ
 איה רשא םלשורי תמעל אוהש רמא ץראה זכרמל ךומס םנהיגה ורייצב ורפסל
 ול רואמ היל קיפמד רבזנה ןיספ ןישוע שרדמו ,השביה רודכ יצח הבוגב
 יצח תלוגעש בתכ ינשה קלחה ןמ  'ב קרפ שארב םג  ,והעייסי םלשוריב

 יכ ןפואב = .כ'ע  ,םלשורי ריעה תא הנוילעה התדוקנב הסכמ איה םוי
 ההובגו שממ םלועה עצמאב תאצמנ איה וישרפמ ובתכש ומב הלא "5
 ירה  .רבע לכל ותיראש לע רודכה תינונבג הבוגכ תוצראה לכמ ןכ םג
 'זנה םירקוחה לא ראבתהש המ דגנ תומואה יתשב םייהלאה תמכסה ונינפל
 וקדב. רשא ואיבאל"ורטסיאה ילכו שוחה ןמ םג יכ תפומה ןמ רבלב אל
 ו"י קרפ 'ה רמאמ ולש האי"פארגואיגב סוי"מלטב בתכש המ תתמא ואצמו
 דע" םועמה הצקמ .רשא תולעמה פ'קב םלשורי .יכ  ,האי"סאל 'ד חול

 תלוגעמ רשא םיעשתבו ,ו"סה הלעמב איה רומאכ ינופצה רודכה עיברב חרזמו
 םג רכוש ומכו = ,הלעמל ונרכוש ומכ .ב"לב איה בטוקה רע םויח הושמ

 ןיב רפוס תועט םש תויה םע בגנב הז ולע בותכה שורפב ע"א םכחה ן
 ,ונרכז רשא יתמאה רובטה ןמ דאמ הקוחר איהש ירה ,םיתשל שלש
 תמאה רפחי אל לוו "מ קרפ 'ב קלח הרומה ברה בתכש המ :תערי .רככו

 אל |



 חע העב | א קפ | ירמא
 םוקמ לש הזה חנומה תתמא םעו , ץראה ישנא לכ :וילע .קולחב שלח .
 ףוס םלוע .דוסי ורפסב ילארשי םבחה המד , ונרכוש .ומוקמב ץראה רובט
 םכתה תא יחלה לע תוכהל 'ד רמאמ 'ז קרפו 'ג קרפו ז"י קרפ 'ב רמאמ
 םרמא לע הנשה שארד אמק קרפ רואמה לעבו ינשה ורמאמב ורזוכה
 ותעדל יב , לארשי ץרא רובט לע ונימכחמ דַסוי תופוקתהו תורלומה ןובשחש
 תונינגטצא ירמאמ יכ דע ,רכזנה יתמאה ץראה רובט לע אלא רסיתנ אל
 רואמה לעב .רשא רכזנה הנשה שארד אמק קרפ וניתוברל םיאצמנה םירז
 ראפתת הזה ילארשיה שיאה , תרכזנה ותטש יפכ םצרתל לדתשה רכזנה
 תעגל ונל דוע ךרטציש ומכו ,  'ד רמאמ ח'פ וילע "ןייע ונממ םקירצהל וילע
 , 'ג רמאמ 'םיעבראה קרפב הלאה תורונצב

 בתכש המב ןנובתהל ךל שי ומצע הז ןינעב שורד לא שורדמ םג
 , ונילא . ורירויו .בותכה לעו = , הדוהי דריו  בותכה לעו 'זנה ומוקמב :ע"אה

 ןוכנ לא .בושי ןכ לע יב ,כ'ע ררוי אוה ומוררל םלועה ןופצמ אבה ל"מ
 ולעיו ,הלע םג ךלעא ,םירצמ ודרי וינבו בקעי ,  םירצמ ךמע ררא ורמא
 תיחרזמ לבב ירהש וירבד לע .תושקהל התא לובי הנהו ,והיתובד לכו  ,בגנב
 רמא ארתבד ק"פו , אברעמ םיילבבל תארקנ איה יכ לארשי ץראל תינופצ
 ומירדא לארשי ץראד אנופצב ותיבתיד ןותא ישא ברל אנינח 'ר היל
 םג . "וגו חתפת ןופצמ רמאנש לארשי ץראד אנופצב לבבר ןלנמו , ימורדא
 לע הלעמו ריעמ יכנא הנה 'נ .וחימרי רבדכ לבבל תינופצ .תיחרזמ איה .םרפ
 , ה"מ היעשיב הארנכ סרפ ךלמ שרוכ אוהש ןופצ ץהאמ םיוג להק לבב
 ארקי שמש חרזממ תאיו ןופצמ יתוריעה הז לע רמא א'מ היעשי אוה םגו
 תוינופצ תויחרומ תורכזגה תוצראה תויה הארת ןיעב ןיע ןכ ומבו ,.ימשב
 אלש . יאנתב ,םו'"מלטב תוחול לע םמוקמב םשרדת יכ רומאכ וזל וז
 ב"פ .ךרואב  םורד .רצמ | 'ה .קרפ 'ד רפס םש :הרוכוה לבב .ריעב | העטת
 ,ורי"אק .ריעל ןכ םנ והולעה האינול"יבאב אוהה םשה יכ ; 'ל .בחורו תולעמ
 תולעמ .מ'ס 'ה רפס ףוס ול הניארת הנשיה לבב לבא ,המש הארנכ
 ןושל אצמת לארשי ץראל תינופצ איהש הז לכ םעו , בחורב ה"לו .ךרואב
 קילס יכ וניתובר ירבד המכ רבלמ יכ , רומאכ לארשי .ץראל לבבמ הילע
 תא הלעה רשא 'ה יח (ו"י הימרי) .רמוא אוה ירה ןיתחנדו ןיקלפד תיחנ יכ
 לארשי תא .הלעה רשא ןכ םג םש ורמאל הוש , ןופצ ץראמ לארשי ינב
 ורמאב האלעה הבתכנ לבבל סרפמ ןכו  ,הילא תימורד איהש םירצממ
 יוג לבב לע  הלע .ומ .םש םג ,רכזנכ לבב לע הלעמו ריעמ יכנא הנה
 איהש ,ינמ  ,ודרק יירוט םולקנואו ןתנוי םגרתש טררא תוכלממ ןופצמ
 . קליב םופ ולעה םיינופצ םלכ רשא זנכשאו ,  הא"ינימרא ןתנוי - םונרתל
 יפלכ לארשי ץראמ קר רמול הצר אל םירכזנה וירבדב ע"אהש רמול ןיאו

 םירצמ
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 טלחהב רמא ירהש ; ןופצ .תאפל לארשי ץראמ אל , המורדב איהש םירצמ
 קפס ילב תמא הז יכ וניבי רקחמה ישנא םש ורמא םגו םלועה ןופצ תאפמ
 ילעב לכ ורמאש המל קר ש"ע טוטומה ושרפמ וילע םלחש המל אל זמר
 ד"כ תולזמה רוזא בטוקמ ץראה לע הובג אוה ינופצה .בטוקהש רודכה תַמכח
 .לע רשא ; ד"כ ולבח ץראב ןומט ימורדה בטוקה םתמעלו , בורקב תולעמ
 בטוקה רמא הקיר"ואיגה ןמ ןושארב. וא"יליגריו םיימורל לודגה .ררושמה ןכ
 ץרא יבשוי םא יכ םישנא והוארי אל ימורדה ןכא , ןוילע רימת ונל אוה ינופצה
 אוהש ינשה וקרפב ונ"יטסוי רפוסל אצמת ןכו , הלואשל םיבשה תושפנו התפיע
 ינוז"אמאה זוחמ איה םיט"ישה ץרא יבשוי ןיב התיה רבכ רשא הטטק לע ריגמ
 םיט"ישה ישנא יכ ,התאי םהינשמ ימל תובישחהו המידקה לע םיירצמה ןיבו

 הזה םעטה ןם םיירצמה תא וחצנ תינופצה הלוגעל בורק םינכוש םה רשא
 כ"ג התנבנ הז םעו ,םירצמ םדוק לובמה יממ השביתנ םצרא יכ ורמאש
 תורהנה יכ רבדל היאר ,םירצממ ההובג התויהל הזו ,הינפל הבשיתנו

 , םירצמ םיל םיכפשנו וט'נופו האי"נימראה ךרד םיטשפתמ המוחתמ םיאצויה

 ץרא דע רבלב אל םורד דצמ הילעה םיסחימ םלכ הלאה םימכחהש ירה
 הנממ ןכ םג לבא ,תינופצה הלוגעל םירצמ ןיב תיעצמא איהש לארשי
 תאצמנ איה הנה ונרכז רשא שדקה יבתכבו > תרכזנה הלוגעה דע האלהו
 . הילא תימורד םירצמ איהש י"אל םירצמ דצמ ומכ י"א דע בטוקה דצמ

 לבבל לארשי ץראמ הדירי אצמה לע היאר איבהל יתצא אל 'כנאו

 רדומה ןיב ןיא קרפ ל"ז םרמאמ , 'זנכ הל תימורד לארשי ץרא תויה םע
 תרפ הבר אדהס אברעמב ארטמ תורהנב הליבט ןינעל השא המב קרפו
 דרוי תרפש לארשי ץראב אברעמב +: ל"זו בתכש ל"ז י"שר שורפכ ראבלו

 םימשג ורריש םיעדוי .לָבב נבו. םימשגה יממ = לדגו לבבל .לארשי ץראמ

 לארשי ץראל זמור אוהה אברעמ תויה רובס ינניא יכ ;כ'ע , לארשי ץראב

 ויתופסותב םנו 'זנה השא המב קרפ ל"ז ן"רה םגש תויה םע ןפוא םושב

 תרפ  וילע דיעמ לארשי ץראב רטמ דרוישכ ל"זו בתכ םירדנ תכסמ לע

 תויברעמ ןכ ומכ םהש תורחא תוצראל .זמור לבא ,'וכו לדג אוהש .לבבב
 ןכ םג ראובמכ לבב עצמאב רבועה תרפ רהנ יכ הזו , ןופצ דצמ לבבל

 רושקת ול רמאו לבבל הירש די לע רפס חלש רשא , א"נ השרפ ףוס הימריב

 דרוי םלועה תפמב ותוארל לקנש המ יפל , תרפ ךות לא ותכלשהו ןבא וילע

 . לע רבוע אוה הז וכלהמבו , חרומה חכונ לא ןוסבלאב םלועה ןופצ .תאפמ

 ול תויה .יתלב , הנממ קוחר לארשי ץרא לש תינופצ תיחרומ ןרק ינפ

 וכשמה ןכתי ךיא תושקהל ןיאו , המואמ לארשי ראב אובלו .תאצל םיכלהמ

 . רמאנ וילע רשא ןדעמ םיאצויה תורהנה תעברא ןמ דחא אוהו ןופצ יתכרימ

 וניתובר ושרפ רבכ יכ , םלועה חרוממ םדקמ .שרפתו םדקמ ןדעב ןג 'ה עטו
 ישילשב



= 

 ו עב | אר יש
 < םדוק ונייה תינמז .המידק ןושל אוהש ו'ט רבו .רזע :ילא יבר יקרפמ ישילשב
 ו ןובנה :והזש בתכ ןב"מרהו ןימדקלמ םולקנוא םגרת ןכו , םדא לש .ותיירבל
 םהינש ואי"צודואיטו ה"מ קרפ ונינפל ומש רכזי בוט לע רשא הליוקא םג

 אוהה בוקפה לע ותרורהמב" וני"בונביא ןומגהה.בתכש המ יפל ונתרות יקיתעמ

 ירדנפכלאה היידי םהירחאו  םינקזה םיעבש יב םע  ,המידק ןושל והורתפ

 ןושל אוהש ע"או י"שרכו םהכ אמית וליפא םלוא ,חרזמ ןושל והוקיתעה
 רכשו / םלוע לש רברעמב יהי סא םנ ןדע לש וחרומל רהוראב המה | שק

 הלעי 5 רשא , וגו רושא אבש ילכור ןדעו הנכ ז"כ לאקזחיב .בותכה תֶעדי
 האפב ותויה ויער וילע ודיגי אלה , 'זנה ןגה ןדע זוחמ והז יכ רמול שיא בל לע
 רזעילא 'ר יקרפב אצמת הול עויסו , הנממ ףכ ואחמי ןכ ומכ ויתורהנו תינופצה
 ול ךומס ןדע ןג רעשש הידומה רהב ול בשיו ןדע ןנמ שרוג םדא ל'זו 'כ ןמיסב ל

 וני"לופ םינומדקה םירפוסל םג . תבשה םויל רומומ םיליתשרהמב ןכו , ש"ע 'וכו
 'ה רפס ויתוחולב םו"ימלטבו ג קרפ ולש האי"פרגואיגב ינ"וברמסו , מ"מ קרפ

 לא ןוסכלאב החמו , םלועה ןופצמ ונרמאש ומכ אצוי תרפ אוהש אצמת ,ג"י קרפ
 ץראה תאומ קוחר .לארשי ץרא לש תינופצ תיחרזמ ןרק ינפ לע וחרומ חכונ
 והזו , המדק יסרפה םיה לא לפונ אוה תויפ ינשבו ,הניט"סילאפב איהש השודקה

 ןוסכלא אוהש ,םיתשלפ םי דעו ףופ םימ ךלובג תא יתשו 'תי ורמא יתערל

 (םימעה) רבדממו תינופצ תיברעמ .ןרקל .תימורד תיחרזמ :ןרקמ .לארשי ץרא
 היברעמ רקס הנוסבלא אוהש ,תרפ רחנ| לאשה רחבה רע תר
 םלשורי ריעה תויה םלועה תפמב הארנכ ,תינופצ תיחרזמ | ןרקל תימורד
 רשויב "בועה לובגה | תוותהל ותוצרבו " ,"ונרכוש " "תונוסכלאל תב
 תשרפ פוס ורמאב ןורחא םי  ןכ םג רכזגה םיה ראת , הברעמל החרוממ
 היעשי "רברל * הוש = , םכלובג | היהי = ןורחאה .םיה = רע תרפ- רהנמ בקע
 רומאכ תרפ םללכמ רשא הלאה םילובגה םפאו . רוחאמ םיתשלפו םדקמ םרא
 הוצמה לכ תא ןורמשת רומש םא בקע תשרפ ףוס בתכש יאנתה םע ויה
 ןיממעה תרשע לכ םליחנו , אשת תשרפ ףוס בותככ םתוא ביחרי זאש 'וגו
 תשרפ וסל בורק ל"ז ןב'מד ןכ םג בתבש  ךמכ  ,שהר4אל רגע רוק
 ב לכ אוה ימלשוריה ומוגרתש ינומדקה םהמו , בקע תשרפ ףופו 'םירבד
 5 םיואר ויה אל ןידע יכ תרפ לובגל רכז יעסמ תשרפב ןיאו , אחנידמ
 הארת ןכו .הילא ועיגה אל םלועמ וניתובא וברש וניתונועבו ,  תרכזנה
 תנשמו '\ קרפ יאמד תנשמ םעטמ 'א קרפ תומורת תוכלהב ל"ז ם"במרהל
 - םלועה תא קלחש ,ץראב תוגוהנה תוצמה ןינעל 'ה קרפ תיעיבש
 שא םידצמ ילוע יפכ ץראה ימוחת וליבגה ירחאו . אירוסו ץראל הצוחו
 ,דיתעל םג  התיתש לבב ילוע יפכו התעשל אלא התיה " אל .ןתשודק |

 , אירוס איה וזיא ;ל"ו לארשי ץראמ הנניא רשא האירוסה .לע  בתכ
 ץראמ =
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 . לבב דע תרפ די לכ הבוצ םראו םירהנ םרא דגנכ הטמלו לארשי ץראמ
 | לכ יב ירה ,ג'לק ןיאשעב ןכ םג ג'מסה ןושלכ , 'וכו בלחאו קשמד  ןוגכ
 לע .ו'מ קרפ 'ב קלח הרומה ורפסב ןכו , ץראל הצוח אוה תרפ לחנ רי
  ,התרפ ךל םוק לארשי ץראב ול רמאנש ג'י והימרי לש ורוזא תאובנ
 , תרפ תא האר אלו לבבל לארשי ץראמ : והימרי אצי אל :ל"זו בתב
 \.ומר תרפב רוזאה תחשהו ,האובנח הארמב היה לכה םש ותעדל יב ל
 ןידמל ונאצמנש ןפואב . הכותב תרפ רשא לבבב תחשהל לארשי רתעתה לא
 ותרות תלעממ הליחמב , לבבל לארשי ץראמ דרוי תרפש רכזנה י"שר רבד יכ
 ומייק רשא םש תופסותה .ילעב רבד קרצי אלש אוה ןכד לכו ,  קדוצ ונניא
 תא םשפתב יכ .הילא לבבמ דרויש אוה ךופהנ לבא לארשי ץראב ותויה
 הלעמל רכזנכ "ובו לארשי ץראב אברעמב סרטנוקה בתכ ורמאש ירחא י"שר
 . תורהנה לכו יאק לארשי ץרא חרזמב לבב ירהש אריהנ אל :ל'זו ובתכ
 - םתוארב לארשי ץראב םימשגה תדר םיריכמ ויהש אלא , ברעמל חרוממ םידרוי
 \ רצוק האר , כ'ע םימשגה תמחמ לארשי ץראב לודג ןעי וירוחאל רזוח תרפ
 ץראל הקומעה לבבמ תרפ תרר ןכתי ךיא יכ אדח ,וב תוישקה בורו רובדה
 רווחי בר םשג .לכ ינפמ יב ומדי ךיא דועו ; עוריה יפכ ההובגה לארשי
 . תישילש = ; הלעמו ןילימ תואממ הקוחרה לבב דע לארשי ץראמ רוחאל תרפ
 | ןיא | קפס ילב ברעמל חרוממ תורהנה לכ תרר לע ורמאש ללכה יכ
 תאפמ רהבו העקבב םיאצוי .בורל תורהנ םלועה תפמב הארת ןעי , ונטמ ןירמל
 . ןואג תישי ו'פ (רהנה) וניניעלו  החרומ המדק םהל המהש םימי לא ברעמה
 \ ,וקיטאי"רדא םי ארקנה האי'ציניו םי אוה ותצורמל יחרזמה םיב תויפ המכ םע וילג
 חור ונייהד 'וגו קזח םי חור ומכ ונניא םיה לא םיכלוה םילחנה לכ ורמא יכ
 ,.אצמי יב רבדה תמאו . ץראב ובר רשא םימיה רחא לא ועמשמ לבא , ברעמ
 | 0 יכלהמב וננובתה םיבר תונויסנב רשא (* םימבחה תצקל
 | לוסככו 1" סקונפכ וכ ו תודוסיה ןמ ורפסב וני"ראטנוק ןמשחל טרפבו םיה
 | זעומ | וגוכלידכ | ןגסממפ שש לכב םי לכל רשא תיילוגסה העונתה ןמ רבל ךיא
 | וסונפיכ יס וססוטפ ?ד ןבו םוניקוא םיל שי = , עדונה יפכ  בושו אוצר תועש
 / כ"מ ףד ם"ע / . - ₪ | ו ו - סקונכ ספדנ יללפ 77 מלב הנמא .רשא תוצראה ןיב םירבועה םימיה 5

 היהיש רע ברעמל חרומה ןמ טלב העונת וילא םיכפשנ
 ךלוה (בבוס ותויהל) תרחאה ותפשבו חרומל ךלוה תחאה ותפשב וניעב דחא םי
 = תורכזנה תועש ששה תעונתב ןה תומרהל ונטי עבטה רשאמ ול הזו . ברעמל
 | ןכ םג תמאתה םע ,לכב ףיקמה ימויח לגלגה תעונתל תרחאה תאוה העונתב ןה
 |. םימה רוסיב יטרפ תב הריה לגלגל שיש ' קרפ 'ב קלח הרומה ברה בתכש המ
 | הלפש האינ"אמריגה ןמ ורפסב ונידר"איציוג ירצונה םכחה תאמ בטיח ראובמכ

 |- תורהגה ימ יב רמול ןב ומכ לכותש הארי אלה ןכ הז תויהבו , ז"י ףד םיה קרפ
 , םלכ



 .- הנִב | איקופ פפא
 קר קדצי אל הז יכ ךבל לא בשה ךא .  ברעמל חרומה ןמ ועעונתי םלב

 ןיא תורהנב םדוע ספא , תרכזנה םכרדו םעבט וזחאי זאש םימיב םסנכה ירחא
 הנהו .ץראה חטשב םהינפל ןכומה ךרדה יפכ תואפה לכל ועעונתיש קפס
 .םפמשת דועב קר , םימי םבוש ירחא םהימימ לע ףיקשהל ונל ןיא ונשורד ןינעל
 היהיש רובס ינניא תוקחרה אלמ רכזנה רובדה תויהל יכ ןפואב , לחנה תלובש
 יפולא ןווא יל ריעהש ומכ הזל ךמסו , תעדו המכח םיאלמה תופסותה ילעבל
 ינשהו ,ולא ןימומ 'פ 'אה תורובב 'סמב תופסות ירובד ינש ילאצ"נוורפ ד"בארה
 רכזנה תרפ ןינעל בושנ בוש םלוא .ש"ע המהב רשעמ קרפ רתויב ךורא
 המב 'פד הז אברעמש רומאכ יתנמאה עצוהש המ לכ ללגב יכ רמאנו
 לארשי ץרא יתלוז דאמ תוברה תורחא תוצראל םא יכ זמור ונניא השא
 ינבו תרפ לא ודרי םהימשגו , ןופצ תאפמ לבבל תויברעמ ןכ ומכ םהש
 שרפה ןיא תרכזנה הליבטה ןירב אלה ,המש ורבגתהב הז  וריכי לבב

 יכ רמולמ לדחא אל הז ןינעלו , לחנה לא םימשגה ואובי הנידמ וזיאמ |
 ק"פ הנשה שאר תרמגל ושורפב ל"ז ם"במרה ירבד לע אלפתהל שיש הארנ
 שרפמה םכחה ומשב ןכ םג םאיבהו ,ה"כ קרפ ףוסב והרכזנ דוע רשא |

 לארשי ץראש עדיל התא ךירצ +: ל'זו בתכש ז'פ שדחה שודק תוכלה
 תומוקמ המכב ןנירמאדכ תוצראה לכמ הברה םלוע לש וברעמל הכומס
 ןושלה המ אהמתא * כ'ע , ברעמב הניבש אביקע 'ר רמאו , אברעמב ירמא |

 בר קלחו הפור"ביאה לכ אלהו , רתוי תויברעמ תונידמ ןיא יכו 2 ול הזה
 ,הלכ י"אל םג לבא לבבל דבלב אל תויברעמ הקיר'פאהו הא"יסאה ןמ
 םיערוכ םייקל"טיאה ונאו , םלועה תפמב ונארת תחא הריקסב רשאכ

 י"אב היהש אביקע 'רו , םצרא ךרד ךילא וללפתהו םייקל חרזמל םיוחתשמו
 רחא דמוע 'תי ותויה לע אלא זמר אל חרכהב ברעמב הניכש רמאו המצע
 לע ןיפתושה 'פו א"י הבר רבדמבו 'ב הבר תומשב םרמאמכ יברעמה ונלתכ
 םא תחטבהמ י"א םוחת תויהל יכ רמול שיו , םיוחתשמ ךל םימשה אבצו 'בותכה
 רשא 'זנה תוצראה לכ תויה םע , ונרכזש ןורחאה םיה דע עיגמ ןורמשת רומש
 איהש רמאק ריפש , הל תויברעמ ובש םייאה םגו ויתותפש לע הזמו הזמ
 , תדמוע ץראו תשבי חתלוז ןיא רכזנה םיל הניב יכ םלועה ברעמל הכומס
 יהי , ישוקה הז רתיה םשמ ךל אצי ה"ק 'להמ ח"יפ ףוס קדקדת םא םג
 ןכ לע , י"א ונניא רומאה אברעמש יתרבד רשא רברה אוה יכ הארנ 1 המ
 ןופצל םורדמ הילעה יכ חיכוהל אוהש ןדיד ןודנב רכזנה רמאמה יתלגלג אל
 ןמ  ותעיסלו וילא ישוקה ןכ םאו ,י"אב קספה הל ןיא ע"אה רכז רשא
  אוה ורתיהב תמא ירמא טשק הנמאה ,יאק הירקעא ונאבהש םיבותכה
 ונייה ,ןוסכלאו הוש , בצמ ינפוא 'ב ול שי. ץראה רודבש עדָנ יכ ילצא
 ימורדהו ינופצה םהש םלועה יבטק ינש המדמו רייצמ ךתויהב חוש בצמ

 םינותנ
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 .רודכה אצמה תניחבב תמאב םהש ומכ , רשי רטוק תוצק יתשב םינותנ
 רובטש ןפואב , תינופצל תימורדהו תיברעמל תיחרזמה הרוקנה ןיב רשויב חנומ
 " :הזכ רשא רודכהו *ונרכזש הדוקנה היהי ותונינבגב אוה 'רשא יתמאה ץראה
 םדאה ינבו .הטמו הלעמ וילע רמול ךל  ןיא תואפה לכמ םימשה ףקומ
 עיקרה .יפלכ םנה םינכושה ישאר ןירבע לכב הנה יכ ,  וב םידרויו םילוע
 ,בר ירבדמ אליעלד ארקיו רהוזב ורמאש .והזו ,ץראה לע הרשי לגר םהילגרו
 נב ןימיק רתאו רתא לבר ןיירב םיחוכנ םלב טרפב םהש אבס אנונמה
 .לע אלא הוה רשיה רודכה לע ול אל וירבחו ע"אה םלוא , אשנ ינב ראשכ
 = הטונ יטנוז"ירוא ארקנה םקפוא רשא , וינכוש לא ךרעב ונייה ןוסכלאב חנומה
 םיכלהתמכ אצמנ ןופצ תאפב אוהש לבת יבשוי וגחנא הזלו , בטוקה ןמ הטמל
 יכ - ,תויממוקה :ונלו .רורבה .לא .ןוסכלאה סחיג. לבא ,ץראה לע ןוסכלאב
 רחא םילקאב ןכושל היהי הזו ,הלעמ יפלכ בסומ ינופצה בטוקה תויה רמאנ
 םוקמה דע. הושה וקה ןמ רשא בחורה ייפכ ,ותלוזמ רתוי ןילא ךלוהל וא
 המודי : ןופצ בטוקל - וברקתהו 'זגה הושה וקה ןמ וקחרתה יפכ ןעי . אוהה
 יפלכ הטי ןוימדה הז יפכ ימורדה בטוקהו ,ץראה לע הבגי אוהה בטוקהש
 ךלוהה יכ , םלועה ןופצ ינכוש ונלצא ונכתי 'זנה םימכחה ירבד .ןכבו ,הטמ
 וקפוא רשאב  ,הלוע ארקי ןופצ חכונ ימורדה וגדצ אוה רשא הושה וקה ןמ
 ול הבי 'זנה וקפוא יכ ררוי ארקי םורהל ןופצמו , בטוקה ןמ הטמל הטונ
 וביטיי 'הֶלא ירבד םאו ,ונבתכש ךררה לע .םורד יפלכ לפשיו ןופצ תאפמ
 יתלב .ותויהו ןופצ חור תצרפנ ל"ז םתנוכש קוחה וגניא יכ רמוא םיליכשמל
 .לעמ םיבטוקל המודי רשא הז תוהבגל איה , קרפה הזב הלעמל רכזומכ םלשנ
 רשיה רוחכה יפכ ., יואר והטפשנ קפואל בטוקה ןיב רשא קחרמה הז יכ קפואה
 | .אוה אלה רומאכ הלגמו הובנ .ותוארהבו ,הטמלו קפואה ןמ רדגהלו ןמטהל
 :בושג 1 המ יהי .,ןנלצא המודמה יפכ ול .יוארה ןוקתכ רמגנ יתלבו ץורפכ

 המודמה תניחבב קדוצו ןוכנ וילע ונרכוש המ תויה םע יכ רמאנו ע"אה רבדל <
 .. הזה ןונגפה רחא ונימכחו ונהרות ירבד ךשמה .וילא הרוג אל רכזש תודמ ימכחל
 . .לכל יב אוה םעטה לבא ,  ונרכוש ומכ רצ לכל הדיריו היילע .םהב אצמנ ירהש
 ' , םצמה .תופלחתמ תונידמ ונייה ,  שי תומוקמ תומוקמ ינופצה בושיב םינפה
 , .הלפש תחאה תועקבו םיקמעב ולאו = ,הזמ .רתוי .הז םימרה םירהה לע ולא
 | .לָּכ םש ורעננ התולפשל .לבבו -, הל .ביבס םירה .טרפב םלשוריו ,, תרחאה ןמ
 ובתכב הריריהו הילעה תוצראה לא םחיתת הדבל הנוחבה תאזמ הנהו , לובמ יתמ
 ינשב .הגלופת ומצע ןושלה דצמ יכ ונערי רשא דבלמ ,וניתובר ירבדו שרקה
 \ םימעפלו , א"ח י"פ .הרומה ברה בתכש ומכ תורחא תוניחב הלאה םילעפה

 . לע םריבאו ןתד רברכ , הלעמה םדא לא הגרדמה לפש תכל היילע .הנכת
 | אלה הנמית  ןבואר הנחמ לגד תויה םע יב. ,הלענ אל השמ ונינורא תודוא

 לכ
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 היהי רשאב ול הטנו להאה תא חקי השמו | , הוש קמעב וא ויה לארשי לכ
 האיציה לע םג , תדבכנ הנידמ לא היילע רמאת ןכ ומכ .הזמו ,  חורה המש
 אצמהמ תאזה :הניחבה :םע ןכבו . . המורכו הילע םחלהל ריעה לעו תולגה ןמ
 י"אש ונרמאל בושנ בוש , תויאגב ןהצקו םירהב ןתצק תונידמהו .םירעה

 ףשאכ ש"כ ,םורדל ןה ןופצל הנממ ןה ירשפא אצמיו = , תוצראה לכמ ההובג
 רבדל ונימכת ךרדמו . תולשב תוללכה ןמ ןידמל ןיא הלאה םירברב יכ ןנובתת
 ושימשתכ דלוה יכ 'א הבר תומשבו ז"י ר"בו תלפמה 'פ כ"ג םרמאכ בורה לע
 הנרמאתו ,  הלעמ יפלכ הבקנהו הטמ יפלכ רכוה ינפ  ,םחר ינמ ותלעגה ןכ
 אצמה חנויש  םע ןכו . רבנימד .אפורב םא .יכ הז ןיאש תוירבעה תודלימה
 פאו י"א לע 'זנה רמאמה תא םוגפי אל רתויב םינונבג םירה לע תוצראו םירע

 םרמא לע :ןכו  ,חבתשהל תויוארהו תומושרה תוצראה לע .אוה הנוכה רקע יב
 ירדנסכלאה הידידי בתכש ומכ ןנובתהל ונל שי .םלועה עצמאב י"אש ל'ז
 טרפבו ללכב רמאנ םלוע םש יכ ,  רספנ יתלב םלועהש ראותמה ורפס תלחתב
 תורמאמ הרשעב ל"ז ורמא ללכה לע יכ הארת אלה .טרפה ןמ טרפב םג
 'פ ונממ יטרפו  ,ופוס דעו םלועה ףוסמ ורמא טרפה לעו ,םלועה ארבנ
 רתויו = ,ולכ םלועה לכ תא לבלבו בירהנס אב ול ואיצוה 'פו רחשה תלפת
 הנירמ פא הלאב-ןוצרהש ,  םלועל הלואג איבמ םלועל אב .תונערופ יטרפ
 עצמאב רמאמה הזו .,רעוצכ הנטק ריע םג יקנ יא טלמי יכ תחא ריע וא תחא
 דועו = ,ונרכזש ומכ בשוימה ינופצה קלחה לע וניבהל ונייד םדק .ןה .םלועה
 עצמאב התויה ורמא התלעמ לא םעטו . המשל דובכ תתלו הילעב לע י"א בבחל
 איהש ונל קיפסי  ,היתוביבפ לא הנממ דודמת לבהב וא הגוחמב אל יכ םע
 הושכ :םיכחמ וריוא ןכ לע רשא ,העבשה לכל יעצמאו יעיברה םילקאב
 קוספ ךל חלש רהוזב ל'ז םהירבדמ תילגנ .הנוכנה םתנוכ תאז אלה , גזמה
 אוהשו ןלּכ םלועה בל שדקמה תיב תא וראת רשא ,חכ אנ .לדגי התעו
 ולכ ןוזמו ףוגה עצמאב בלה ןתנהכ םינוזנ ויקלח רתי לכ ונממו ועצמאב ןותנ
 אשדוק + ל'זו ורמא , קלח לכל שממ יעצמא ונניא בלהש לכל עדוה םע ., ונממ
 ןמתמו אבל אירש ןמתד אפוגר .אתיעצמאב היפקות שנ רבל בהי אוה ךירב
 ןימוא :ןיעבש לכד , אבושי רחסא סוניקואד אמי ךכ ., 'וכו .אפוג לכ ןזתא
 תיבל .רהסא אלכיהו 'וכו .אבושי לכד אתיעצמא םלשוריו םלשוריל רהפא
 רמאמה יכ םש .ןייע , וכו אערא לכד אבל אוה אכהר 'וכו םישדקה שרק
 יפ ןיבת ןנרכזש םירצונה ימכח .ירבד לע דומעת יכ םג . יפוי לולכמו ךורא
 הממ התיעצמאל  היאר איבמ הצ"נילאוה אצמת ןעי = ,םתנוכ ןכ .ומכ .ּוז
 םיוגה .ךותב .םלשורו תאז בותכל ושורפב קיתעמהו , יעיברה םילקאב איהש
 רשאב .ץראה רובט לע איה םלשורי .ל"זו רמא תוצרא היתוביבסו היתמש
 המורדבו  ,הפור"ביאה הברעמבו . ,הא"יסאה  תולילג .לכ .ואצמנ .החרזממ

 הא"יביל
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 תולילג לכו סרפו האיני"מראו םיט"ישה תוצרא הנופצבו , הקי"רפאו האי"ביל
 ןיא רכזנה יט"נאד יכ תמא .ד"כע םיתנב הנותנ איה ןלכל יכ ירה ,וט'נופ
 םיטישה ירהנ אצומו ,  ונינפל רואמה לעב םע הרבהל חראיו תולצנתה וילע
 הצקה לכ תוהבג בייחי אל הנה ונ"יטסוי ירבדמ ונרכז רשא םירצמ םי לא

 הדבל םיטישה ץרא היהתש רשפא רכזנה ךרדה יפל יכ , בטוקה תלוגעל ךומסה
 הצרנ יתמאה ץראה רובט תודוא לע םאו .קמעב הל תוכומסהו ההובג
 ,'מ קרפ דוע רוכזנש ומכ רואמה לעב תא ,ילארשיֶה םכחה םע שופתל
 םוצמצב םלועה עצמאב לארשי ץרא תויה ורמא וניתוברש בשח וז תומזמב
 תא הבשלמ לדחנ אל ,רומאכ הרבעהב םא יכ ל"ז םתאמ ןווכ אלש המ
 םע יב ,אוהו וירדח והאיביו ונקבתי לכשהש המ רמא רשא ירזוכה םכחה
 'ה ידעומו תותבש הנה , םלועה יקלח רתי לכב םתביסנו תולזמה ךלהמ לכ
 ןחביש ילבמ 'ה תלחנב םילודגה תורואמה תעיקשו תחירזב :סא יכ ורעושי אל
 ורוי רשא םיבותכה ובר אלה ,ןיא םא יתמאה םלועה עצמאב איה םא
 ףוסל בורק ל"ז ןב"מר רכוש ומכ ,ץראב אוה ןלכ תוצמה תושעה רקע יכ
 רשא ד"'לק "יס ויתובושתב אב"שרהו ןנחתאו תשרפ שארלו תומ ירחא תשרפ
 לכב רמאנ ףוגה תובוח לע יכ שירחהל יואר ןיא םגשב , ג"'מפ ףוס רוכזנ דוע
 תרכזנה תומ ירחא תשרפב ל"ז ןב"מר אוה ןכ םג בתבש המ יפכ ,םכיתובשומ
 תיתאד אתשהו .'וגו הלא ירבד תא םתמשו בותכה לע בקע תשרפ ףוסו
 , ןינעה יפכ ותצק לע קר תמאב ולכ לע אל םלוע תלמ ןיבנ םימעפלש יכהל
 הארת רשא ההימת וזיאמ ל"ז םימכחה ונידירי ןוצלהי ןעמל ןורכזל ונל הז היהי
 . םנהיגל הרדק יוסככ םלועהש הלעמל ונרכזש המ לשמהו ,םהירמאמ תצקב
 יקלח רתי לא יוסככ אוה ירה רכזנה ינופצה בושיה יכ וב ןוצרהש ראבנ
 ץראו ןומישי ללי והת םלכ םהה םינמזה תרבס יפכ םתויהל רשא , רודכה
 ונתבשחמ יפל רודכב ןוילעה בושיה ליתפ דימצל תמאב הרדק תרוצכ , הילפאמ
 ימכה תעדל בורק ןכ םג םנימאהל ףרוצמ םנהיג הזה ןותחתה קלחה תא ונכ
 ךומס תחתמ לואשו התפת לומתאמ ךורע יכ ,הלעמל ונרכזש ומכ םירצונה
 . ונסכי 'זנה בושיהו ץראה זכרמל

 ידופ"יטנאל תואיצמ ןיאש םהירבד תצקמ הארת סא ךיניעב ערי אל םג
 וניט"סוגבא םירצונל לודגה םכחה ףא יכ , ונילגר תופכל חכונמ םינכושה ינוצר
 רמאמב וניתובר םג רשא םעטה ןמ ,םר לוק םהב שחכ 'ט קרפ ו"י רפס וריעב
 , המש ול הארנה לככ ,אידהב וב ועגנ ונבתכש ארקיו רהוז לש ןושארה
 תויה ירחאו ,דחא םדא קר תישארמ ארבנ אלש אוה יאדו רמא יכ ונייה
 ויצחמ רודכה תא בבסלו תולזמה תרוגה תחת רובעל שונא זועיש ענמנה ןמ
 בושיה ןמ יכ הנומאב רמאנ אל ךיא םיבש רחאה ויצחל השבי לש הלגנה
 ןינעב ונרכזש ל'ז םהירמאמ רתי לע ןכ ומכ .כ'ע ,ןיא םדא האלהו ינופצה

 םימשה |
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 וביטיה םינויה םירקוחה יכ םיליכשמה בל לע הלעי רשא ,םהיליסכו םימשה
 ונחנאש םא ,םיתשמ תחא רמאנ ונל יוארכ םדעב ןגהל הנה ,ורבד רשא םהמ
 הכוסנה הכסמה יכ וא ,תערל ךרטצנ םכרד יפכ רשא המ תומדקה רפחנ
 םתרמאו ,תוינויעה לא םינופה רחבמ יניעל םהה תוצראו תורודמ התיה איהה
 לע םג יכ דבלמ ,ירימג ילימ יינה יכ לכד אניד אמלע ילוב ואל יכ ונלצנ
 הסעה הבולע המכ ןנובתהל ונל שי חמהמ םיקדוצ ונשפנב המדנש םתוא
 ימכתמ ינוצר) שממ םהיפמ עמשת יכ הזו ,  הילע ודיעי םמצע םימותחנהש
 אלה , ונורוהש המ ףולחב םירברה תתמא תויה דאמ אוה בורק ךיא (עבטה
 םנשב יכ רמאש הנוכתה לע .ורבדב ר'כ קרפ 'ב קלח הרומה םרה הארת
 המכ דצמ הנה , תודלומהו תויקלה תותעל תנוכמ התויה שיחכהל לכונ אל
 ונל יואר היה איהה הנוכתה ידוסיל תוחנומה תיעבטה המכחה לצא תוענמנ
 הב רמאנה לכ ןיא יכ א"י קרפ 'ב קלח ראב רבכש המל טרפבו י , השיחבהל
 שאר ומצע סוימ"לטבו , הפולח המדי םכח שרחש רשפא לבא ךתוח תפומ

 לנלגו הפקה לגלג תואיצמ יטסי"גמלא ורפסב חינהש ירחא הנוכתב םירבדמה
 םא תמא אוה םא הזה רבדה + ונושל הזו ישילש רפס םש בתכ  ,זכרמ אצוי
 לב םייקל רשפא הב רשא ךרד ונאצמש ונייד לבא ,ועדי םיהלאה אל

 ג'י רמאמבו . כ"ע ,םימשב םיבכוכהו תורואמה תועונת דצמ .ונל .הארתמה
 תענמנ איהש בכוכו הגונ בחורב תחנומה "יטנה ןינעל סוימ"לטב אוה ב"פ
 , ד"כפ ב"ח הרומה ברה איבהש םירבדה תא בתכ ,ונלצא םימשגב רויצה

 המותס יתיארש ירמ אבא רב בקעי .ר"רהל תירבעה הקתעהה ןמ רשא
 ברה ןכ לע יכ ,תכסכוסמ יברעב םג םתתסנ תויה טופשל בורק . , תלבלובמו
 סע ונממ קתענה יברעב קר ינויה ורקעב .רפסה תא האר אלש ל"ז 'זנה
 חרכוה רצקל ותוצר לע ףסונ , ומצע רבחמה ןושל תא ונל דיגהל וליחה
 רמול ךרטצנ הנוכתה תצקבש ורמא אוהו ,המש ול הארנכ ,ףרותב םייסל
 , תבשחמ תכאלמב םתומכ תוקחל לכונ אל רשא םיבובס ינפוא םימשב אצמה

 רשא לא תומדהל םיישונאה םינינעב חכ ןיאמ הזו הילה
 סוליכטמס ונפל יל ןוטלל % ,

 יתיסל | ל" לועס ברכס | םפכ
 קוסס ןוסס לכ ק6 סמכ ל

 סנמס רסס ייפוכס יע"סיגמס ןמ
 ךילעמסו ן ופלמ לולכ לקוי ויפפמ
 קמענ 'ןנס קיר סקקעסס תפס
 . סתנקסכ וג'עוס סמ | ריכי תחז
 2 קולי סל ₪ : לזו סוסס בסכ"
 סיכלס = קסילפ| יובל "  רעל
 רסס סורעקסב 0% קולוכסססו
 סילז | וניסכומ ₪6 = טופסנ | ונלכז
 יוסכ ןיפ .יכ | ,תוינמס | יטקו

 ורפסב ילארשיה םכחל ןכ ומכו ("הפה םייהלא
 לע בתכש אצמת 'ט קרפ 'ב רעש םלוע : רוסי
 שיאה ונממ  ראותמ .ילאעמשי םכח | תודוא
 יעישתה האמה תלחתב, רמע רשא שיערמה
 ידוסי לכ . האנשהל .רבסו |, ישימחה ףלאל
 הלע  רבכו-, /המש ראובמה לככ. הנוכתב ימלת
 בובסב םתעד לע ונימכת רעב ץילהל יתבשחמב
 ץילהש ךרדה לע , רומאכ םלועה ירצל תורואמה
 רשא ןווכה ןמ םינכותה רעב רבזנה הרומה

 יהו
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 תריה תוהלומ יעגרל ל"ז םהירברב אצמנ יהי
 אל תמאב האדוהה םע , שמשה תופוקתו
 ותודעכ םחמ רבד לע .דיעי שוחהש רמול לכונ
 " קרפ ם"רה הארה אלה , תרכזנה תויקלה לע
 ןובשהה + ונושל הזו בתכש שדחה שודק תובלהמ
 איה תודלומה התע םיבשחמ ונאש רובע לש
 םכלהמב המחה םע חריה הב ץבקתתש העש
 : בתכ ." קרפו ,יתמאה םכלהמב אל יעצמאה
 ונייה) םכרד ונראבש הלא תופוקת יתש ןובשח
 ךלהמב אוה בוריקב לכה (אדא ברו  לאומשד

 םינמזב יב ,יתמאה ומוקמב אל יעצמאה שמשו
 םדוק םימי ינש ומכב ןסינ תפוקת היהת ולא
 קרפ דוע רוכזנש ומכו ,ש"ע 'ובו תופוקתה יתש

 יכ ונבלב הלעיש המ לע םג . 'ג רמאמ 'מ
 קופ , תויעבטב םלועה תומוא ימכהל תודי רשע
 'ה רמאמ רזוכה רפפ לעב יהלאה םכחה יזח
 השלוחה ןמ .המכ תוארהל ץמאתהש 'ז .ןמיס
 רהאש המב רבל אל ףופולפה יהנומב אצמנ
 ברהש הממ רתוי , ןמצע תויעבטב לבא עבטה
 הצילמ ךרד רמא ד"כ קרפ 'ב. קלח  הרומה
 הנומה וליפאש דע | , 'וגו הל םימש םימשה
 אצמנ לכב תודוסיה העברא תבכרהמ םסרופמה
 םש ראבתהש המ יפכ תוקפס ריעה הריה תחת
 רמוא ונרכזש םירבדה לכ לע ןכ לעו . ונממ
 ונימכה תוכזב ךפהל לכונש המ לכב יכ ללכ ךרד
 המכהה יפכ קר םהב ורבד אל רשא תוינויעב םג
 םלכש ךרוצ ןיא תולבוקמב יכ)  תישונאה

 אי קרפ

 ןב

 תנתמב שיא ירה ,(םמע םניז ילכז תומיאתמ
 רצביש המבו , הצנל ךרובמו הז לע חבושמ וחי
 רותנ ,לכשהו ןויסנה וב םיכסי אל יב ונתאמ
 לע םיוארה םידדצה ןמ דצב םתולצנתה ירחא
 םה תאזב יכ , קרפה הזב ונרכזש םיכרדה ןמ תתא
 םידבוכמ ודבכתהו ונל ותואי תמאה יבהואכ ל"ז
 רבדמ היהתש הבס וזיאל ספא , קדצו טפשמב
 ושפנ תא שיא הנוי לאו , קחרנ תועיבצו רקש

 ריצפהל
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 סלטלמכ = טיטענס \ סיפוגס = םיקס)
 .פיוסלמ = סכט = =סתוסל = תיטונס
 ןוב ..סככעס = סזיס , ןקובקס ככ
 קתקמ | בקוי כשקק | סילכלא
 ספנועמ  סיוק יתככס = וןנכירעסמ
 לשס סויחלנס לג |, קס סנוכס לע

 , ִר ו

 ופכעסש ..סקוקמ | וגתשי כ סנוכנ אש לא. י%דוי
 יפ:סקמ לקוי = נס | יפו = . .סילע
 קנס = ככ שס" "ססוסמ | קקיקס
 קמע>: , סקיעסמ = 05 לטפס .םירקמ
 55 סוימלעס סוכסס | ןמ ףלש סנס
 וככ .קוסי .סלוסו . סמוסמ ונתםי
 קועוגתב = וכיקנומ .וסיק לדקטס
 קוטוספ = לקויס | יפכ | קוימימטס
 ךטמי = ₪5 קז | סטו = , סנסנמסש
 בכ סיילטפסס ויסי .סלכ סיקנומכ
 כמ  םעקקפכ כ יכ .טל
 קויעימשק = תוקלכס .ןמ קמ
 םלדנס רדסס 5 - טלססּכ תרמוס
 תויס לע סמתנ סז סמל , וניקנומכ
 יתועונסב ילספ0 | ₪00 קונקקסס

 ןיפ- יפי"ונסערב "כ | 3 סימפס - /
 קוס 230 < ,,םפטמ | עבט סוס סב 0% :

 תועוטפס 55 סוקמ פסל .תושכ ולכ"
 סנסכ ססמ דתס לכ לש קויעבטס
 סכלכופ ןלכמ ןפוסכ ,סויכפס וגימודס
 סוטעסלו לוכעל (%) .כקוכו = סלקככ
 סיטופפס = סיפונס סנעב סמופ לע
 ד .סילונע< ₪5 ןס | ,סמסס
 סג יכ ,וטפסמכ 'סז ךסמי
 סיילעוקס  סיוקכו ספ5פ סיכודכב
 סוכפססֶק סג -רש0 .,וכסי ססילעק
 תועונק3 .ספומ סלוקס - קולעפסס
 "הב, לכ .המכסיו | קופלסקמס
 ן ונתסמ םוסענס | קונומסכ שקו
 סעוס | ןסכ| תומעס ענמנכ ןידתמ
 סירכדב סנמסו |. סנרכעי .בכד ילכ
 סזס םונַמְפְבִכְו םונתססס סיימימשס
 ןכ לפ רסס |, סמוסמ לכ קיעי לכ
 סימס ' סופישפ לע | ונטפסמ
 סיטופפס . סיפוגק .םיקסמ קלי
 ונקסמ סמנס יפכ ככ . וא
 ו
 סכ
,2 

 יור 0 = === 0
 ן- .. ₪2 1 .

 קויס ,סדתה |ינכ = .לכ 26 ספרתי
 ונימ = יכיםימלו = ,סוטיקפ דל
 עגמס וכ סמודי 'סזה ךכדס לפ
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 עבטס :וכיפס = , סימסב טוספ .רבד
 טטוכסמ> = לטל = טוטפסו = סייקס
 דימפ = וקויס | .סע וכ | ןוטסמס

 2 ולוי = סנס ,/ דק6 | ןפוס לע
 ןכ- סג יסי "550 טס 5
 . וסטסטנמ סמ .יפל קופיפמס .ענמכ -

 סילפסס = סיככדס | ןמ .55 = .ןקכו
 עכטמ 05 יכ ,ספומ וכל םקנ
 סתועונפ .תויסמו ספ5ע סיימימטס
 ןפוסכו = . כדסס 6 דימפ סוכמוש
 סג תוטוספ .סנכ 6 ןידנ טז
 תומדנכ = סומומפס כמ | רש
 ןקכ | בוקס: ומ "רססמ <> וכל
 סז ילו '.יליכע ' מוקה" וז ₪
 סיפפס .תוקסכ ןיס :יִכ :סודע | ומכ
 שוס | יכ| רמספ רסס יטונס עדמ
 גכ " ,.סולסכ | יקעכ6 וקלו| | ןיסו
 עדונמ סמ = כומסס לכ ךפרלכ ןכס
 וכמסמכו = סמופל = וטוריפכ "ככלל
 לטס | , ויקומקלמ רפסמ  יטימחס
 קוסלמס לכ = סייקנ | וספנכ  סמד
 קשסכמ סטדמ | סנוכסב | סוימיממס
 ססמ זככמ שלויסו .ספקסס לגנג

 גפ הניב

 רשא לא ונוכיש דיה תקזחב םהירמאמ ריצפהל
 , םהינפל הבשחמב הלע ךכ אלש ןיבי ובבלב
 סה םנתי לפט תחיטב וא רקשה םויקב אלה

 אי קרפ

 אתיאדכ בל יפנחו ,םהימכב הצמשל םולשו
 אל ףוכ ףוס .ףא ומישי ןירמאנ ולא קרפ
 סחיתה 'ה םיהלאלו ,בזכי יתלבל לא שיא
 לא 'ה ותלב אצמנ לכ לע הלודגו רקי .חבשל
 ותמאב ונכירדי וידסח  ןעמל אוה ,  תמא
 . העשונו ונילא וינפ ראי , ונדמליו

 ירחא יכ ארוקה ןיעמ םלעי אל הנהו
 , הזה קרפה תמיתחב הנה דע 'ה ינרזע רשא
 רובח אוחש הלועה תרות רפס יל הארנ עגרכ
 ספדנ הקארק ריעב ויה רשא םיטילשה ןמ דחא
 :ונמש תודמ עבש לכו = , ל"'ש .תנש גארפב
 רפסה שארב ראותמ ונה הלעמה םדאל םימכח
 םיהלא שיא היהש וילע יתעמש הנמאה יכ
 לע ירבעב יהיו  ,ונרודב .לודג ידומלת שודק
 המכ תומלוהב רבדמ | והיתאצמו | ויתוחול

 . סוימלטּכ .סודוסי
 םמיכסהל קרפה הזב ונרכז רשא ל"ז םהירבדמ םי

 הבחב ,התע תעל רבוגה תעדה יפכ תואיצמב 'ותויה .ןמאיש המ לא
 יתיזח וז םדק ןהו .ונתוא עימשי רבד שרוש המ  תוארל יתינפ הרתי
 ספא ,פקות לכב םקזחיו  ונרכזוש תוישקה תא ל"ו םהילע ריעמ אוהש
 ךשוממ ןפואב םירבדה רתופ ותויה יבל לא | ןותנו יתיאר ויתובושתב
 אלש דע לפת םתוא חטו ,תולמה רצמ ןה םינינעה רצמ ןה  ,טרוממו
 ןיא והומכ רמול ונוכש היה םאו ,  וירבדכ :ונימכה לע  רפוסי יכ ןמאי
 בתכ 'איקלח .'ב קרפב , הוב לשמח , המהה םירברה :םמע :והקל אלש קפס
 םיארקנה שמשה ילילג לע איה הרדסכאכ ץורפ ןופצ חור יכ ל"ז םרמא .תנוכש
 םתצרפו ברעמל חרזממ אוה םבובס הנהו ,יל"ילאראפ תומואה ימכה לצא
 רתוי ונל הארנה לבא * םורדב םג תאצמנ קפואב םכתחה םוקמ וירבדל איהש
 קפואה לעמ ינופצה בטוקה תוהבגל זומריש אוה 'זנה ל"ז םרמאמ תנוכב תואנ
 רודכה חנוי ולא יכ , קרפה הזב הלעמל ונרכזש ומכ ינוסכלא רודכה תחנה יפל
 קפואה ןמ ןומטו רודג והמדנ קפואל בטוקה ןיב רשא קחרמה הז אלה רשי
 רשא ןוקתה םלש יתלבו ץורפכ ונה 'הלוגמו הובג ונל 'ותוארהבו  ,הטמלו
 םימשה הצקמב ןווכמה יכ רמא טילשה אוה .ר'פבו , ךרוצה ןמ וב המודי

 ז"כפ 'ג קלחו , םימשה יצח דע חרזמה תדוקנמ אוה. 'וכו- םלועה  ףוסמ |
 רמא ה
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 תניחבב םימשה לעמ רשא םה היתחת םימחו ץראה אוה עיקרהש רמא
 רברב הז רתסי .רואבפ אלהו . תחתמ ץראה תא ונלצא םיבבוס םתויה
 תויחה ישאר לעש עיקר ינש םויב ארב עיקר הזיא רזעילא 'ר יקרפמ יעיברה
 םירמאמו םיקוספ תצק ךשמו .םינותחתל םינוילעה םימ ןיב לידבמה אוהו
 רשא הלאכ תוקחרה דועו , ןיע םילעה וירבד תא םירתוסה םיבר ןמו וחכב
 ופילאל 'ה רבד יתעדב רבע וא  ,ונרכוש תומוקמב םתוא האורה הארי
 לא 'הל הלוע הלעת םא וילע יתרמאו , 'וג םירפ העבש םכל וחק ויערו
 . ונכתי אל תונעטב םיקידצ קירצהמ שירחהל דאמ בוט הנה יכ ,הנלעת תמא
 קרפה םגתפ עמשה ירחא ןפ , ןורכז - תאז בותכמ קפאתה יתלוכי אל ינאו
 םג יכ יתחטבו , ריבשמה אוה טילשה אוה רמאל ולוקב ילע שיא ןתי הוה
 ןה , ילמ רקש אל םנמא יכ ורמאיו ונעי וילע םיקפרתמה ןובנו םכח םע םיזנכשאה
 לָכלו , ונימכה ירבד תא רשפאכ םייקל בוט בלב ינחצנ אל יכ יתעדי תאז
 , חצנ תומיענו םייחב םתא וקלחו היוצר ותנוכ םינפה

 ו םידוהיה תא תירכה ימ ונל דיגהל םתוצרב .ל'ז םהירברב תיארנ הריתס

 ..הילע ונל .הארנהו , ל'ז קחצי ןוד רשה ץוריתו . םירצמ לש האירדנסכלאמ

 "יראופמה םינקזה ודבכתה הב רשא םירצמ לש האירדנסכלא ריעה תאז בי קרפ
 תצק רוכזל ונתריעה  ,ונקתעהש םינקז תרדה רפסב בותבה לכב

 םידוהיה ןרק תא תירכהש ביואו רצ שיאה תודוא לע .ונימכה ירבדב רשא תוקפס
 הכוסד ימלשוריב .הככ לע יניעב רשיה תאו יתלוז רמאש המ דיגאו , הנממ
 האירדנפכלא לש אבטסא ילפיד האר אלש לכ אדוי יבר ינת אתיא לילחה 'פ
 םינפל ויטס התיה .הלודג יקליסב ןימכ ורמא וימימ לארשי דובכ האר אל
 בהז לש תוארדתק םיעבשו , םירצמ יאצויכ םילפכ הב ויה םימעפו ויטסמ

 < תחאו תחא לכו םינקז םיעבש דגנכ תוילגרמו תובוט םינבא תועבוקמ םש ויה

 תסנכה ןזחו עצמאב ץע לש המיבו , בהז ירניד אובר ה"כב תדמוע התיה
 םהו ןירדוסב ףינמ הנוממה היה הרותב אורקל םהמ דחא דמע , הילע דמוע

 ןירדוסב ףינמ הנוממה היה ךרבמ אוהש הכרב לכ לעו , ןמא וירחא ןינונ

 תונמוא לכ אלא ןיבברועמ םיבשוי ויה אל ןכ יפ לע ףא , ןמא ןינוע םהו

 התיה םשמו , ותונמוא ינבב קבדתמ אהי יאנסכא אובי םאש המצע ינפב
 השלשב יאחוי ןב ןועמש יבר ינה . עשרה סונייגרט הבירחה ימו , האצוי ותסנרפ
 תא םתיאר רשא תא יכ רמאנש םירצמל ובושי אלש לארשי ורהזוה תומוקמ
 , התוארל דוע ףיסות אל , םירצמ 'ה ךבישהו 'וגו סכל רמא 'ה 'וגו םירצמ
 םידרויה יוה רמאנש בירהנס ימיב תחא . ולפנ ןתשלשבו ורזח ןתשלשבו
 ביתכו חרק ןב ןנחוי ימיב תחאו ,'וגו םדא םירצמו הירתב ביתכ המ 'וגו םירצמ

 עשרה סונייגרט = , עשרה םונייגרט ימיב תחאו ,  'וגו םיארי םתא רשא ברחה
 , תורנ וקילדהו הכונהב ותב התמ ,ןינעתמ לארשי ויהו באב 'טב ןב ול דלונ

 החלש
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 ודרמש םידוהיה תא שובכו אוב ןייריברבה תא שבוכ התאש דע ותשא ול החלש
 קוספ אתירואב ןיקסע ןוניחכשא , אשמחב אתאו ןימוי הרשעב יתימ בשח . ךב
 רמא , ןכו ןיבח היל ןירמא ןיקיפע ןותיוה המ ןול רמא , קוחרמ יוג ךילע 'ה אשי
 ו ןפקה , אשמחל אתאו ןימוי ארשעל יתימ בשחד אוה ארבג אוהה ןגל
 ןירמא , םכתא גרוה ינא ןיאו יתונויגלל ןתא תועמשנ ןוהישנל רמא |. ןגרהו
 דע םדה ךלהו םמדב ןמד ברע ,אייעראב דיבע אייליעב תדבעד המ היל
 המוקמל רוזחל הדיתע הניא דועו ו ןרק העדגנ העש התואב ,  םורפיק
 המחה םידוהיה תלפה סחימ אוה רשא ימלשוריב כ'ע :, דוד ןב אוביש דע
 קוספ הכיא שרדמב םג 'ב השרפ חלשבד אתליכמב אצמת ןכו , סו"נייגרטל

 תריל לש הזה השעמה ורפס וניפדור ויה םילק קוספו  ,היכוב ינא הלא לע
 ורמא פקיו ילע הנב קוספ לע ןכ ומכו ,סוניכרטל והוסחיו רכזנה דלוה תתימו
 בוד ורמא ברוא בוד קוספ לע .םג ,םוניברט הז האלתו  ,סונייספסא הז שאר
 ימלשוריה הנה יכ רתסא שרדמ ולוח ןכו , סוניכרט הז הירא , סונייספסא הז
 לע י"שר ירבדמ ונרכוש ומכ ,םידחא םהירבד בורה לע תוברה ישרדמו
 ארמגב םלואו | , לארשי ץרא תודגא םה תוברהש חקל ויחא הצקמו בותכה
 לארשי דובכ לש רמאמה הז האיבהב רכזנה לילחה קרפ הכוס תכסמד תילבבה
 רמוא הדוהי 'ר אינת ןכ ומכ תלחתמו 'זנה םירבדה לכ יפכ האירדנסכלאב
 , 'וכו הלודג יקליסב ןימכ ורמא 'וכו האירדנסכלא לש ןילפויד האר אלש ימ לכ
 קרפ ןיטג תכסמבו ,  ןודקומ ורדנסכלא והנילטק והלוכו ייבא רמא הב םייסו
 לוקה קוספ תשרדב יכ ,רחא ןפואב וירבד דיגמ ומצע ילבבה ונאצמ ןיקזנה
 םירצמ לש האירדנסכלאב גרהש רסיק םוניירדא הז לוקה ,ורמא בקעי לוק
 בקעי לוק ךלוהו םייסמו ,םירצמ יאצויכ םילפכ אובר םישש לע אובר םישש
 םיפלא 'ד הל .ירמאו אובר תואמ עברא רתיב ךרכב גרהש רפיק סונייספסא הז
 ורפסש 'ה עלב קוספ הכיא שרדמו םיקרפ 'גב קרפ תינעתד ימלשוריבו . אובר
 וסחי קחצי תודלות תשרפ ר"בב ןכו ,אביזוכ ןבו רתיב השעמ לכ ךרואב .םש
 (* רתתיב תשע הנש ב"נ ורמאו רפיק סוניירראל תמאב היה רשאכ רתיב ןברח

 הבר םירישה ריש שדרמב | םג / תיבה .ןברה .רחא .,גמוהוכ ןופכ ךכ (
 גרה .רסיק סוניירדא ןנחוי 'ר רמא חופיש דע קוספ הכרה  סוקרפ גב .יפ
 השעמ התע חיננ ןכא .םדא ינב ףלא אובר רתתיבב  ןיוופ ינטכ רתתיכ סימעפ
 ,האירדנפכלא ריעה לא .בושנו ובש הריתסהו רתוב | לג ל סיליפס ליפכ ןכו

 | . .רתתב ומור ןוטלב
 ימלשוריה יכ | ,םינוש םירמא השלש הב תואורה וניניע

 ילבבהו , סוניכרט תוברה ישרדמב בותכה םונייגרט היה חצרמה עשרהש בתכ
 + סונייררא בותכל ומעט תא הנש ןיטנבו , ןודקומ ורדנסכלא רמא הכוס תכסמב
 אדבועד אפוג רעב אל  ,הלאה םירבדה טשק לע רוקחל התע ונלאוה רשאמו
 לש םירופסב ונימכח ירבד ואצמי אלש ןל תפכיאד יאמל קר ,הוה הוהד יאמר

 תוערואמ



 הניב בי קרפ ירמא 10

 ךנזא הלגא יתרמא לכ םדוק הנה ; הז תא הז םירתוס תומסרופמ תוערואמ

 ימ לכ הדוהי 'ר םשב ילבבו ימלשוריב האבוהש תאזה אתירבה יכ ארוקה
 הדוהי 'ר תלחתמ , ןורחא 'פ הכוסד אתפסותב אוה הרקע 'וכו האר אלש

 םשמ תמייסמו  'וכו האירדנסכלא לש ןוטסולפויד האר אלש ימ לכ רמוא
 < אלו סוניגרט אל , הבירחמה ןורכז םש אצמת אלו ,האצוי ותסנרפ התיה

 תפסות קר ,הדוהי 'ר ירבדמ הניאש הארנ הבירחה ימו תלאש יכ ,ורדנסכלא
 = םשב הנוכנה האירקה קפס ינפמ ןכ ירחא ,ילבבו ימלשוריב אדומלת םתסה
 שרדמב +יכ טרפבו , ןהיאצומב תופלחתמ ןהו תויתואל תודוקנ ןיאמ סוניגרט
 יכ ררבל ונל שי ;  סוניווקרט ימיב םיתלעג אל .אצמת-ותלחתל ךומס רתסא

 אוה רכזנה שרדמה חפונו ,  וניווקרט לא זמרה תויהל רשפא יא ןפוא םושב
 ונאצמת אל םלועה תומואל םיתעה ירפס לכב הזה םשה ירהש ,העטומ קפס ילב
 ןברתל םדוק היהש ןומדק ונייה וקסירפ ןוווקרמ | ,י"מורב םיכלמ ינשל קר
 ישב רכזנה ןומדקל ישילש היהש (ריהי רז ונייה) ובריפוס ןיווקראטו ,  תיבה
 דע :תואיצמ הל היה אל האירדנסכלא ריע יכ ראבתי ךומסבו ,לבב תולג

 ינש תא .ירדנסכלאה הידידי רפסב ארוקהו * ינש תיב ןינב .רחא םיבר םימי

 ודיגהב ,  וי"אקל תוכאלמה ןמ  רהאהו וק"אלפ דגנ רחאה םינורחאה ויקרפ

 אתלגלוג ףסכו םיסמה רבד לע םידוהיל וימיב ויהש תורצו תוער .תובר המש

 תומוקמב ותרוצ לספ םישל הצור היהש רכזנה רסיקה תאמו , י"מור ידיקפ תאמ
 םיפלא ףלאמ רתוי האירדנסכלאב ויה ינש ןברחל בורק זא יכ אצמי = , שדקה

 חסונמ ןיבהל ןוכנ אל יכ אצמנו ,  רפסמ ןיאל שרדמ יתבו ןהירדהנס םע םידוהי
 םשיגרהב ןיקזנה קרפ 'פותה ילעבו  ,וניוקראט םושל וזמרש תוברהו ימלשוריה
 לילחהב ןנירמאד אה ,םנושל הזו ובתכ רומאכ היבו הינימ ילבבה תודגנתה
 . םימעפ הבשיתנ אמש הבירחה ןודקומ רדנסכלאד

 םמות יפל  םיחיסמה פלועה 'תומוא ימכהל ןימאהל ונל שי םא הנהו

 רמאמ יכ יאדו הארנ , הלא וניקרפמ ינשב ונרכוש ומכ הוגב יכייש.אלד אתלימבו

 ןיא רכזנכ ןיקזנהב תופסותה ץורת ןכו (ויפמ אצי  הככ םא) לילחהב ייבא

 האירדנסכלא ץרא דסי אוה ןודקומ רדנסכלא אברדא יכ , וכמסיש המ לע םהל
 האירדנסכלא | הל .ארק אוהו , םלועב .התיה אל וינפל רשא הינוכמ לע

 ! הדובכ לידגהלו הבושי רהמל תובר תונידממ הילא הלעה בר ברע םגו ומשב
 קרפב וק"ראמולפ יח רפסב ראובמ הז אצמה , היבירחמב היה אלש ןכש לכ
 ףרשו םידי תבחר העקב ול רהב ורדנפבלא אוהש ז'לק ןמיס ןודקומ רדנסכלא

 רשא הלודג ריע"םש ןביו , אוהה םוחתב ואצמנש םינקרבהו םיצוקה לכ תא

 רבה רשא ךוראה ורפסב וא"יצרוק ןכו =, האירדנסבלא ומש לע התוא ארק
 < האירדנסכלא תא הנב אוהש ונממ יעיברב רמא ןודקומ רדנסבלא תודוא לע
 ינויה ונ"אירא ןומדקה רפוסה םג . רומאכ ומשב הנכיו התואיצמ .תלחתמ

 ונרכזש
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 ומ"יססאמ ואי"רילאו ןכ ומכו , 'ג רפס שאר תאזכ בתכ י"פ הלעמל ונרכזש

 םג וב ועגנ רשא השעמ רפס םישחנ תארקל םיכלוהה ןינעל ןושארה .ורפסב
 תא  ןודקומ .רדנסכלא הוצ רשאכ יכ אוהו , םירכזנח םירפוסה  תשלש כ
 הז יכ עריא = , איחה ריעה ימוחת תא ול ןייצל קהבומ יאנב ואי"ריטימד
 ולוענ איהה .תעבו זרוא המק הב םנכנש טיט רכזנה "וכרצל השע .יאנבה
 םמותשחב יהיו ,אוהה טיטה לכ תא ולכאיו םיבורק םימ ימגאמ תופע  םירפצ
 ואוביש = .אוה תוא יכ , הבוטל ול הורתפ וימוטרה העומשה לע  וחנסכלא
 םושרה רפוסה םג , ועבשיו םלכ = ולכאי רשא םיבר .םימע. הב *ןובשל
 ילכלכמ םישושיה תודוא לע הנושארה הירישעה ןמ 'ח רפס ּוא"יוילוטיט
 ירחא םינש ל"תל ביבס ינש תיב ןמזב היהש ואילימיא גאיצול ימיב י"מור
 שישיה תנשב יכ ונינומדקמ אוה קיספ אלד אלק ,  ל"זו בתכ ימור .תונבה
 זא תויה הארת ונינפל ב"מו ר"כפבו , םירצמ לש האירדנסכלא הרסיתנ "בזנה
 ראבל ךיראה האירדנסכלא ךרעב יימורה ךורעה לעב ףאו , ורדנסכלא ךלומ
 ןכש ונ"יטפוי רפוסה .דעל איבהו , ןודקומ ורדנפכלא תאמ תדסוימ .התויה
 ל'זו בתכ וט"קרטנוקו . רפסה ןמ" םירחא תומוקמו ב"פ שאר ול ויתיאר
 , םירצמ לש האירדנפכלא תא הנב ותוכלמל עבש  תנשב ןודקומ ורדנסכלא
 תורמה ירפסמ ינש  קלח וק"ראטולפ בתכש רומש למ יפ התא הנורתאבו
 סנכנ , האירדנסכלא תא רכל וטסוגבא ראסיצ רשאכ יכ ,םיינידמה םירברה קרפ
 וינפל םעה ישאר לפנתהבו , איהה ריעה חרזא ויבהואמ .רחא םע דיל די:הב
 ןה םכל רתענ בוט ןוצרב ינגנה בושה , אבצה ישנא לא יבש | םנתי יתלבל
 הדסי רשא ןודקומ רדנסכלא ךלמה 'וובכל  ןה תאזה הלודגה ריעה ינפמ
 םיעור העבש םה אופא הלא . היבשותמ אוה רשא הולה שיאה תבהאל רועו

 ורדנסכלא יכ םיריעמה , תאזכב אוש רבדי אל םהיפ רשא םדא יכיסנ הנמשו -
 לבא תבשל היתוביתנ בבוש אל םג הבירחה אלש רמול  ךירצ ןיא ןודקומ
 ילעבו ימלשוריה תנוכש ראבנ יכ םעו . הננוכיו התוא השע הנושארבמל אוה
 , הבש םידוהיה תגירה לע .קר ריעה ןברח לע הנניא הבירחה תלמב תופסותה
 . לע ריעה ובישוה ירחא ךלמ רשא תוטעומה םינשב יכ רמול ךמצע קוחדתו
 רבד" ןכ יכ הכותב ןוכשל ואב: רשא םידוהיה תא גרהו הלילע אצמ הלת
 אברדא , רשפא יא הז יכ ראבתי הלקנב אלה ; 'וכו והנילטק והלוכ ייבא
 ימיב םיימלשוריה לארשי = תא \ בבחו .דבכ ןודקומ ורדנסכלא המכ ונעדי
 םידוהיה רתי לכ לא ןכו , שויררב םחלהל םלשורימ-ורבעב לודגה. ןהכה עורי
 רשא לככ רכזנה לודגה ןהכה :תשקבל תובר תוחנה השע ותלשממ תחת רשא
 /'א רפס םידוהיל ןופיסויהו הבר ינימש ףוסו אמוי תכסמב ל"ז םה ובתכ

 ונממ ולבק האירדנפבלא יבשות םידוהיה טרפבו . א"י רפס ח'פ םיימוחלו
 א"כפ םיימורל ןופיסויח ראבש ומכ , םינויה ריעה ינב רתי .לכמ דובכו הלודג

 רפס מ, כ



 ומ |. - ו ל. ירכא --%
 םיכלמ שורפל ותמדקהב .קתצי ןוד םכחה אצמת ןֶכְו , וניתומחלממ ינש רפס
 האירדגסכלא לש התנפ ןבא הרי אוה ןודקומ ורדנסבלאש ןוכנ לע ונימאהמ יכ
 רמוא רזג ; לארשיל ןפוא םושב ערהש רמולו תוטנל ךרד ןיאשו , רומאכ
 לש םירבד ךמס םעו . תפסונו רפוס  תועט ייבא ירבדב ןודקומ תלמ יב
 ורדנסכלאל זמר ייבא יכ ללפיו רמע ולש הלבקה רפס ףוסב ל"ז .ר"בארה
 ירבדב הזה שורדל ביבס רשא תוועמ לכ ןקתל בשח הזבו , ימורל ד"כ רסיק
 םירצמ לע ו"מ הימרי תאובנב ע"ב ןתנוי רבד ויניעב השקה יכ יהיו , ונימכה

 םוחנ תאובנבו אונב םיטפש יתישעו 'ל לאקזחיו אונמ ןומא לע דקופ יננה
 קוספ .ר"ב .תלחתב ל"זוח םג , אתבר 0 םגרתש ןומא אנמ יבטיתה

 ורמא ואריי הובגמ םג קוספ תוברה ףוסב ןכו , אתבר ןומא ורמא תיִשָארב
 י'שרו , 'וכו ולע אלו האיררנסכלא .לש המשל םיצחב לקלק רצנדכובנ לע
 הזמ הארנש םהירחא וכשמנ הרומה בתכב ןובת '] םכחה םג םשורפב יחמקו
 . קחצי ןוח אוה הנה ; ןושאר תיב לש םיאיבנה תעמ םג היונב האירדנסכלא תויה
 שרפו - םתערל 6 הטנ ,ונרכז רשא םימסרופמה םירבדה לע ונעשהל
 , םירצמל הלודג תרחא ריע איהש ע"אה תעד תויה ןכ םג הארנכ ןומא אונ
 ןינעמ ןומא יונכ והוש םירוענה ימימ םהיכלמ תא םילדגמ ויה הב יכ רמאו
 שרדמ הזיאמ ול אצוי ןושל ל"ז י"שר םג איבהש המ יפכ , ןמוא יהיו
 רכזנה קחצי ןוד םכחה ליעוה המ יתעדי אל יכנא םלוא . יכלמ הב .יברמד
 תויה שיגרה אל והומכ .תעד שיא ךיאו , ןודקומ קוחמל תאז ותנקתב
 וניאר אלה יכ ', רפפב םיבותכה ןמ ּףתוי םילטבו םיענמנ הלא וירבד
 רופסה , ונרכוש תילבבו תימלשורי תורמגה יתשבו הכוסד אתפסותב ךיא
 םשב היונש אתירב איה האירדנפכלאב לארשי דובכ לע לילתה קרפד אוהה
 לארשיל םיבוט ויח םינושארה םימיהש המ לע .ןנואתמ היה רשא , הדוהי '
 יקליסב ןימכ היה האירדנסכלא לש תסנכה תיב יכ ורמא םינקזהשו וימימ
 ןב ןועמשי 'ר ןכו הדוהי 'ר הזו ; 'וכו בר. ךלמ ןומרא ןוי ןושלב ונייה .הלודג
 ימוי .'ר לש ורורב םיאנת ויהש ונע , רומאכ וירבד רחא ןמא הנועה יאחוי
 = .  שודקה וניבר לש ורוד םרוקו אביקע 'ר לש ורוד רחא םתעיסו ריאמ יברו
 ' םוו שמשה חרזו קופפ תלהק .שררמו ר'פ ןישודקב ל'ז ורמאש המ םע כ
 ימיל ונווכ | 'זנה .תורורה ינומ, יכ קפס ןיא | , יבר דלונ אביקע יבר תמש
 םירכזנה ןועמש 'רו :הדוהי 'ר ןכבו , הארוהה אסכל םהה םיאנתה תבש
 ראובמכ תוינשמה רבח רשא 'ר יכ ונעדי הנהו . רומאכ 'רו אביקע 'ר ןיב ונמג
 םלועה תומוא לצא ארקנה םונינוטנא ימיב היה אבה 'פ תומביב אבר ירבדמ
 רתוי ןמזב תוינשמה 'ר רכח :אל תועדה לכלו ,ץי  רסיק ואיפ ןינוטנא
 דוע רשא ןאו"ריק ק"ק לא ובתכב ל"ז ןואג ארירש 'בר בתכש הממ רחואמ
 ףופ :ירזוכ םכחה רברל ןכ םג ה , הלא וניקרפב הבוטל רכזי ּה"עב

 רמאמ
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 ייבא לכוי אופא ךיאו , תיבה ןברחל נ'ק תורטשל ל"קת תנש ונייה 'ג רמאמ
 'ר םירכזנה םיאנתה ינש ונוכ וילא רשא ןמזהש ראבל קחצי ןוד תהגה יפכ
 'ט רסיק היה אוהש םיימורל ד"כ רסיק ררנסכלא ימיב לח .ןועמש 'רו הדוהי
 תומ ירחא בר ןמז , ןברחה רחא הנש ע"קמ רתוי סוטיטל ד"יו סונינוטנאל
 ירפס לכמו וילע שמשה החרז תמאב הז לכ ? ונרכוש אתירבה .ילעב םיאנתה
 חסונ יפכ םאש ןפואב , ןמוא הנומא אוה רשא ערונ ימור ירסיקל םיתעה
 ותרבסב קחצי ןוד אוה אלה , האלהו ןמזה .תרטממ וצח הרי ייבא רפסה
 לכ ינפל וחיתפ ןירפס .הנה הז .לכמ  דבלו . הנהו הרטמה ןמ והרי :תאז
 ןומדקה רפוסל טרפבו םלועה תומוא ימכחל םימיה ירבדב יזח קופו תוארל רפה
 בתוכה הנ"יטאלפל ט"יפ ןכו , םיימורה תולועפמ ב"פ 'ח רפס וא"יפרוטביא
 לש ותרובגו ופקת השעמ לכָב יכ , םירסיקהו םירויפיפאה תורוק תא הבוראב
 דיב אל םג םרפ יכלממ דחאב קר םחלנש אצמת אל ד"כ רסיק רדנסכלא
 , המואמ וילע רפוס אל םירצמ זוחמ לכו האירדנסכלא ריעו םידוהיהמו , הקזח

 תמאב לבונש הלאה תוקפסה תצק ערכהב יל .רמוא יבל הנמאה
 יכ ורמא רשא םירכזנה תוברה ישרדמו ימלשוריה ירבד תא םייקלו רשאל
 סוני"כרט וא סוני"גרט ידי לע התיה האירדנסכלא ינכוש םידוהיה | תגירה
 היה אוהש ובתכ רשא רסיקה םש תא קדצב אורקל הלחת עדנשכ , רומאכ
 ירבד רפסב הנה יכ ., ונאי"ררא .ו"ט רסיקה לש ודוד .ד"י רסיק ונא"יארט
 הא"יססימה ידי לע דרפס ןושלב הצוחה אצי בורקמ רשא םלפ םירסיקל םימיה
 םיימורה תוכלמב האירדנפכלא יבשות םידוהיה דורמב ךיא , ראובמ אצמת
 םהילא חלש רסיקה ונאי"ארט , ףלא םיתאמ לע רתי םהישנאו םליחב וגרהיו
 ירבדל יכ דע ,  גרהו ברח תכמ ואצמ 'רשא םידוהיה לכב וכיו  לודג .ליח
 ירפס ארקת םא ןכו , הומכ הבורמ הגירה םלועמ העמשנ אל םלכ םירפוסה
 רתויו ו"פ הנ"יטאלפו ונממ 'ח רפס ואיפו"רטביא ונייה םירכזנה םירפוסה ינש

 ונאי"ארט רסיקה לע רבד וב רשא 'פב וא'יפורואל :'ז רפסב ןכ םג ראובמ
 ורפס ללכ ךרד אלה םסומלוק לע םידוהיה םש תא ואשנ אלש םא יכ הארת
 ; םירצמ לש האירדנסכלאב טרפבו םיבר תומוקמב תיחשהל הברהו םחלג אוהש
 ןכש לכ ,ץראה רפעב םקחשיו םידוהיה תא ךרד הרופ יכ  ןיבי אל םכח ימו
 תאירק עבט עדויה לכו .ונרכוש רחאה רפוסהו :ונימכה  ירבד הזל םיכסהב
 ראבתי תוברה ישרדמב רשא ף"כה תואו ימלשוריה םשב רשא למיגה תוא
 . ונאי"ארט ארקנ .יימורה ןושלב רשאל קר וננוא םהמ זומרה .קפס יילב יכ ול
 רפס ףוסב ןכ םג הארש המ .יפכ רכזנה 'םוקמב קחצי ןוד םכחה שרפ ןכו
 רפיק היה רשא הזה ונאי"ארטל איה ימלשוריה תנוכ. יכ ר"בארהל הלבקה
 םכחה בתכש 'ךרדה לע לילחהד ייבא רמאמ םייקל לכונ םג ;  ימורל .ד"י
 אל ךא ,רחא רדנסכלאל זמרה ראשיו ןודקומ .תקיחמב רכזנה קחצי ןוד

 םושב
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 בוהק איהה אתירבה לעב רחא היהש ונממ .רומאה .ד"כ .רסיקל .ןפוא םושב
 ינו"רינ רסיקה ימיב רשא םיימור אבצ רש  ורדנסכלאל קר  ,הנש האמל
 הזה רבדהו ,םירצמ לש האירדנסכלא תרמשמ רמוש היה תיבה ןברח םדוק
 יבשות םידוהיה ךיא בתכש א"כפ ןופיפויה תומחלמ רפסמ ינשב רורב ונאצמת
 רחא :םוידלוחבו ,  ריעה ןמ .רחא הצקב דחי םינכוש םלכ ויה האירדנסכלא
 ונתאצ ימימ יכ) האירדנסכלאב רשא :םינויח- רובצ ןיבו א םניב הבר  הטטק
 ורדנסכלא ארקנ םיימור אבצ רש (םיביואל ונל ויה הילא םיסחיתמה לכ םירצממ
 םיחוכנ .םירבדב םידוהיה תא הוצ רומאכ םש הוצמו ריגנ .זא היה רשא
 ימירמכ ויהי .ןפ 'ץראה טוקשת ןעמל ,םתמהלמ ילכ וחתפתיו  רוחא. וגוסיש

 תרבחבו , ביואל םהל ךפהנ זאו ורבד תא ובצעו ורמ המהו , ימור תוכלמב די
 ףלא םישמחמ :רתוי הבר = הכמ םהב ךיו תונויגל ןפיקה ריעה יבשות םינויה
 ובש םליח לכ 'תאו םהיתב תא ופרשיו , ופוטשי םילחנכ םד תצורמב שיא
 .ל'זח ורבדכ םש ויה רשא םידוהיה לש ברה רפסמל יכ אוח תמאה .וזוביו
 רפסמ הז חנה ,,רומאכ ירדנסכלאה הידידימ ןכ םג ונעמטש ומכו םירכזנה
 רשפאה .יפכ ובש םימי ברקב יכ .ןימאהל שיו , בורב לטב היה םיגורהה
 ונאי"ארט ןמזב יכ ןוכנ לע בש ןכבו , ןיקזנהב תופסותה ילעב ירבדב םנתיאל
 , ונרכז רשא ץורהה ןוילכה היה הזה ורדנסכלא תצרפ ירחא רכזנה רסיקה
 לארשי .ןרק העדננ העש התואב רמאו וירבד תא רכזנה ימלשוריה םייס הזולו
 יתלב: םירבד ולא יכ , דוד ןב אביש דע המוקמל רוזחל הדיתע הניא בושו
 רשא תרכזנה הסירהה תלחת לע זמר אוה ןעי , ייבאו ילבבה ןמ רמאהל םיואר
 דע םצק אב אל ךא ,לכה יצחכ איה תודמה תישארב ףוסולפה רבדכ פ"כנ
 ךומסכ רוכזנ רשא רתיב ןברחש ומב ,ונאי"רטא רסיקה ימיב תיבה ןברח רחא
 קרפד :ילבבהו ימלשוריה רכז רבכו ,ונא"ירדא ורכנ ימי דע היהנ אל אוה םג

 , םתוארל. ופיסות אל .תוצמ תא םרבע לע ושנענ האירדנסכלא יבשות יכ לילחה
 , הנוממה קרפ  אמויב ירפסה ירברמ א"בטירה בתכש ומכ רוסאא יאדו רוגלד

 וחמש יכ ושנענ ונידעצ ודצ קוספ הביא שרדמב אצמנה יפכ רתיב יבשותו
 . ויה םתלעמ תעב רשא ןעי הזו , םלשורי - ינב  תליפנ לע תורנ תקלרהב
 ןכו 'ה עלב .קוספבו , הקני אל דיאל המש םינפה לכל יכ םהילע םיררתשמ
 רודכב = םיקהשמ ויהש ינפמ אוהו רהא םעט דוע .ורמא רכזנה ימלשוריב
 ,הלא תלוז םתונוע בור לע ןילמ הולאל דוע יכ .קפס ילב תויה םעו , תבשב
 תורבעה םג רובעמ לארשי ינב בל תא אינהל תל הראופמ המכח וז אלה
 ריע .ךופהל איהש ומכ קיפסת הנהמ תחאה יכ םרמאב , ויבקעב שד םדאש

 . ונינפל 'כ קרפב דוע ראבתיש ומכ הב רוסיה דע . הלודנ
 < לדחא אל םתוכזב ךפהמ יתויהו תופסותה ילעב תא יתביחמ הנהו

 . בושי תצק ורבע םימיל תויה לע םרמאמ תא המ דצב םייקל רשפאש רמולמ
 םוקמב



 זפ העמ:  ביקרפי: | ירמא
 חור .תצק םהב :הצנצנ  יכ  ליכשתש דע , םירצמ .לש. האירדנסכלא :םוקמב
 םיפתושמה תומשה רפסל ושורפב ירצונה וא'ינאל יתאצמ הז האר ןעי , אריתי
 לובמה ירחא םלועב :ןיהש םייטרפ םָימ יפטש תעברא ורכזב יִכ ינויה יט"נופוניסגל

 אוהה םוקמה יכ ונייה וקינור"אפה היה ישימהה םימ ףטשה + ל"וו בתב ללובה

 םימיל היה .םירצמ לש האיְקדנסכלא ץרא דסי .ןודקומ : רדנסכלא וב .רשא
 , המש תבשל הערפ חלש רשא ירכנ םע תאמ בשוימ :ור'אפה יא םינומדק

 ןהכה וילע 'הזח רשאכ והועיבטיו = םימה ורבג . ה"יורט - ןברחל \ ביבס יחיו
 היהש ה"יורט  ןברחמ יכ ונחנא ונבתכש המל:קוזח ירה .  ה"כע :וא"יטוהפ

  אלש ןפואב , הממש איהה ץראה = התיה = ןודקומ ורדנסכלא דע. דוח :ימיב
 אוה תוכז ץמש םגו , וחימרימ הרוכזה ןומא : אנ תאצמנ םש 'יכ רמול לכונ
 יבגל הנמאה . ןודקומ ררנפכלא םדוק בושי הב היה רבכש .תופסותה : ילעבל
 ןיטג .רמאמ םג  .המואמ  בשחי אל ןומדק האמ :אוהה בושיה ןדיד :ןודנ
 םיסונא ונתויה .הארנ יכ ןפואב | ,והיתמלוה אלו: ומלוהל יתשקב  ןיקזנהב
 תרחא הניחבמ םג .יכ | ןכש לכ : ,חולשב | רפוס * תועט :אוהש * ןימאהל
 רתיבב גרה: סונייספסא יב בותבש :הממ :ונייח ,  חרבהב אוה | ןכש ראבתי |

 ןופיסויה טרפבו םיתעה יבתוכ :הנה יכ םינפ םושב רשפא יא הזו ,  'וכו
 ונרכז רשא  םירפיקה ייח ,רפס .לעבו : , ופוסל בורק תומחלמה :ןמ '\ רפס
 םידחא = םימי ךותו ., םלשורוב : םחלהל לחה : סונייספסא = יכ ןודיגי .ןודועי

 םהינש ןיבו , לודגה .ונב םוטיט תא הילע .דקפיו , ימ"ורב רסקתהל ארקנ

 ימלשוריהו :ילבבה ןמו . םינש .ב'יל ביבס םא . יכ :  תוירסיקב : ויה אל
 רתיב תמחלמ יכ .תמאתה רבכ ונידעצ ודצ .קוספ הכיא שרדממ ןכו :תוינעתר
 סוניירדא תונשל שממ ןווכמ ןמז . אוהו , הנש ב"נ ןברחה רחא :דע התיה אל
 וניתובר .ירבדכ אביזוכ ןב תא :גרהשו רתיב תא בירחמה קפס ילב היה אוהש
 ז"פ הנ"יטאלפ ,טרפבו תאזכ ורפס םיתעה יבתוכמ םיבר ןכו . יתרכזש תומוקמב

 םימיה ירברמ '\ קרפ 'ד רפס וא"יביפביא ןכו , רכזנה ורפסב וא"יפורואו רומאכ

 שרדל בורק .אבכוכ רב ומש היה  הלחתמ] אביזוכ .ןב הז יכ ורמאב  ,:ולש
 גב /'פ ימלשוריבו = בכוכ .ךרד בותכה : לע ''ה .עלב קוספ יתבר הביאב ל'זר
 לכו אביזוכ ןב והונכ בזכא ומכ היה סוניירדא לש סומלופב רשאמ ךא | , םיקרפ
 .+ סוניירדא רפיקה ייתב םלכ םירפיקל םימיה ירבד רפסב םג ראובמ והאצמה''הז
 ורזג ןורחאה םומלופב הטוסד אתפסותו ארמג יהלשב ל"ז ורמא וילע יתעדלו
 אלו שאר םידוהיה ומירה אל וימיב היה רשא ץורחה.ןוילכה ירחא יב ,'וכו
 אפיסב שבושמ .ןיקזנהד הז .ןושל יכ רמול ונחהכוהש . ןויכו ,:ברח יוג לע ואש
 םיידומלתה םיכרדב אופוא קיזחנ , 'וכו רתיבב גרהש סונייספפא הז תרמואה
 הז תרמואה אשירה םג יכ , הנימ וביתות אלו איה אתשבשמ ארמימ ךה רמול

 אלו ,הרומג תועט איה םירצמ לש .האירדנסכלאב גרהש רסיק סוניירדא
 בישקנ |
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 יכ והעטה וינפלש חסונה .רשא תופסותה לעב ירבדל הזה םוקמב בישקנ
 םירכזנה תוברה ישרדמו ימלשוריה ונתוארב ןכש לכ ,וב קפסל ןיאש הממ הז
 ואיבהו  ידוקפ הלא שארב אמוחנתה רבד םג  ,ונרמאש המ לכל םימיכסמ
 היהו שדקמל סוניירדא סנכנשכ יאחוי ןב ןועמש ר"א ל"זו עד ךרע ךורעה לעב
 ךילשהל תע .והמ אמוחנת ר"א בקע תשרפ הבר םירבדו , "וכו ףדגמו ףרהמ
 תעדה לע .הלעי שדקמה תיב ינבא ץפניו א סונייררא הלעיש אוה תע םינבא
 העברא םדכ רשא סוטיט ימימ ברח רבכ שדקמה ירהש , םירפוס תועט ותויה
 אצמת יכ תוכז .הלאה םירמאמה לע דמלל יל שי םפא ; סוניירראל םירסיק
 לע התוא ארקיו םלשורי תא שדחמ הנב ךיא סוניירדא ייחב .םירפוסה לכל
 סנכנה לכש ליחב ירק .אזורכב .הנממ םידוהיה תא שרגיו . ,הא"יליא ומש
 הוצו 'זנה ויפורחב םדקמ ברחה שדקמל סנכנ זא יכ רשפא ןכבו ,  תמוי הב םהמ
 יתיארש המ ךא ,תרחא הכאלמ וויאב תושעל תוסרהנה וינבא ירדגמ תחקל
 תא שבכשכ עשרה סוניירדא , ךינפל תת יתוליחה האר בותכה לע. אמוחנתב
 תועמ . ל"נ ש"ע 'וכו ז"ביר ל"א יחכב היתשבכ רמול האגתמ היה םלשורי
 : קוספ יתבר הכיאבו סוטיט תאמ םיימורל השובכ התיה םלשורי יכ ., חרכהב
 לגלנתה ירחא הנהו  ,םונייספפא םע ויה ז"ביר .ירופס יכ הארנ: הירצ ויה

 תחנ יל חיה רבכש ?ליבשמ ארוק ךילא רבדמ לדחא אל ונריל הז רופס
 םלשורי "הבשיו ב .הירכז בותכה לע קחצי ןוד םכחה בתכש המב חור
 םלשורי .ריעה שרחמ  הנב | רכזנה  סוניירדא יב  םלשוריב היתחת | דוע
 דועיה אב :ןכ לע .רשא ,המ  ןולימ הנושארה םלשורי לכמ  הקוחר א הלכ
 'ג .'ב ה"דב וניצמש ןכש לכ :,המצע םלשוריב היתחת דוע .בשתש ריתעל
 םירמוא .יתעמשו , הירומה רהב םלשוריב 'ה .תיב תא תונבל המלש לחיו
 רתסי אל םחונ הובו , ןילימ 'ה ומכ םלשורימ קוחר הירומה רה התע יכ
 םשרדמכ רחא םע לא הלפת תיב בש אל אוהה ונשדק םוקמ םא וניניעמ
 יכ יבל לא ןותנו יתיאר םלוא .ץראה תא ינא יתומישהו בותכה לע ל'ז
 איבה רשא םלועה תומוא ירפופש איה תחאה , תובס יתשל ןמאישמ קוחר הז
 אלא ורמא אל 'זנה םלשורי שודחו סוניירדא . ייה תא םבתכב , תודעל אוה
 יעיברהו ןושארה ףוסל םשורפב םירצונה .ימכת םג ,הלידגהו התוא ביחרהש
 רשא .תורבקה :יתב יכ ןפואב ןופצ דצמ  התוא וביחרה ובתכ םהירשבמ לש
 ףוס ם"במרה רבדו , המוחה ןמ םינפל וסנכנ תשק יוחטמכ ץוחה םש ויה
 הארת אלה ןילימ הששכ םיקוחר תורבקה יתב ויהש ןירדהנס תוכלהד ב"יפ
 ןיחלגמ ולא קרפ .רמאד רזעלא 'רש איה תינשהו :.ש"ע יל הארי וילע ורמא
 אמתסמ > ,ערוקו רזוח שדקמה תיב לעו .עורקל בייח םלשורי תא האורה
 כב קזחומה יפכ הב" עודיה שדקמה תיבו  ונמזב .עודיה םלשורי לע רבד
 םיספדנה :וירְבדִמ הארנכ הילא ועיגהב ן"במרה השעש המ יפכו | , רודו רוד

 רחא
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 אל וימיב םג רשא שדקמה תיבו םלשורי לע יאד = , הרותל ושורפ .רחא |
 = םלשורי .רמוא היה וא םינמיס םהב ןהונ היה | , הזה םויכ  יברע םש לחי

 רחש ול  ןיא 'זנה קחצי ןור לש הזה רבדה יתעדל ןכ לע ; המורכו המודקה
 האירדנסכלאל בושנ ךא = ,ונישרפמ .רתי ירבדכ וראבתי םירכזנח םיבותכהו
 אלו , םידוהי הב גרה אל סוניירדאש הנמאנ תודע שי רוע יכ רמאגו תרכזנה
 רש ורדנסכלא ימיב ומדק רשא תוהלבה ןמ ומת ופס רבכ יכ קר ותקרצמ
 וט"סיס תורוקב .הנ"יטאלפ רפוסה יכ ; ה ימיּב ןכ רחאו  ינו"רינ אבצ

 גרהו רתיב תא בירחה סוניירדא יכ רפס םדוקה קרפב רשא ירחא 'ח רויפיפא
 ויתואצוהל הנבש. בתכו תובוט תודמ תצק לע ותוא חבש = , אביזוב ןב תא
 רבכ רשא םירצמ לש האירדנסכלא תא  ןכ םג הנב יכו  ,רומאכ םלשורי תא
 ןה יכ בוט דעו ערמל רבד אל הבש םידוהיה לעו , םיימורה ידי לע הברח
 בכעתת םנרק רכזנה ימלשוריה ירבד יפכו  ,עוגל םדק ימימ ומת םהיתונועב
 .חימצי  הרהמ ורבע דוד חמצ תא 'ה ו הוקמ רשא דע דובכב םורל
 יתיאר ןכ רחא יב .יתחמשו , הזה שוררב יתעד רצוק יפכ יתרבד הנה דע
 סיל"יפ , הניטנמ"סוק הנב וניטנט"סוק + ; ל"זו'ומת .ביואה קוספ םילהת שרדמב
 , איי'קיליס סוקולי"ס , האירדנ"סכלא ה , איכו"טנא סכוי"טנא ,האיל"ופ
 'זנה ו רבדב המול- .ךירצ 13: לש .וכ 2% סולקי"ס א'נ
 ואב םירופס תצקש :תודוהל הצרנ םגשב םינפה לכל .םה םיקולח םישרדמד
 יפכ רבד םדובכמ ערגנ .ןיא ,ונל םורפס .הככו שובש הזיאפ ונימכח ינזאל
 תוריקח ובורב הזה קרפה תויה םעו ,  ונינפל םיקרפ תצקב דוע רמאנש המ
 וא .ןיד לע שוחימ םוש וב ןיאו הוה הוהד יאמ רמואה רמאי .יב ךכב המ לש
 לעב רבג ךרדו . ,ותתמא תערל רבר לכב ףוסכת הפיה שפנה אלה ,הוצמ
 םיארקנה םירפסהש אוה בוט םינפה לכלו , וילא םיטחיתמ יתלב םירבדב םג המ
 ..רשוי בותכו הנוכנ קר תימרת ןושל םהיפב אצמי אל ונלצא

 םיאלפומה םיכסה לכ רתיבו האירדנסכלאו םלשורימ ולגו ודבאש ןכתי ךיא
 רמול שי םאו | ,: ןמינבו הדוהי טבשמ דבל םתויה ירחא = וניתובר ורכז רשא

 . והישאי ימיב ובש םיטבשה תרשעש

 הבר האילפ ונל תילגנ םדוקה קרפב ובתכנ רשא םירופפה ןמ הנה גי קרפ

 התואיצמ ברקי ךיא תערל גורעת הבידנ שפנ לכ- יב | ללפנו רומענש
 .חלח לא ןורמושמ ולג םיטבשה תרשע יכ םסרפתה רבכש : איהו , לכשה לא
 רחאשו , 'ה 'א םימיה ירבדו ז"י 'ב םיכלמב הארנכ עשוה םכלמ תעמ רובחו
 לבב תולגמ ובש רשא םידוהיהו , והיקדצ ימיב לבבל הרוהי התלג םינש ג'לק
 ארזעב בותכה רפסמכ קר ויה אל הנשה םיעבש .תאלמב עושיו לבבורז םע
 המ לע .תינשהמ התע בווענ יכ , םיפלאו אובר א עברא* 'ז הימחנו 'ב 'א
 עינמ ונניא םיטרפה רפסמ רשא ט'כ קרפ םלוע : רדס לעב ןכ םג השקהש

 'לא

>< 
: % 
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 | .תאלפנ .הריתס ומצע . ארוע רפסב אצמנ םיטרפל :םיטרפ ןיבשו , ללכה לא
 ע"אהו "שר םישרפטה ינש הילע :וררועתנש ומכ. , תומלוהל תמאב הכירצה
 ךשמו -םלשוריל ארוע .הלע .דוע .ןכו =, תרחא םעפ הז לע רבדנ ה"עב ילוא
 וניתובב :ורמאו ,:'ה+ 'א ארזעב הארנב = , שפנ = ק"תו ףלאמ רתוי - אל ומע
 ותמדקהב קחצי ןוד םכחה םג , הראשנ לבבב הייקנ תלוסהש ןיסחוי הרשע קרפ
 וראשנ ןושאר ןברהב :םירצמל ולג רשא םיברח םידוהיהש  בתכ םיבלמ רפסל
 ,:תכותב םנכשמ תתל וכלה זאו האירדנסכלא תא -ורדנסכלא :תונב דע הב
 םלשוריב בר :ןומההו שודקה .תיבה .תויה םעש ןפואב וזחאנו וברו .ורפ המשו
 ןומעב | ויהש .םידוהיה = ןמ םיבר ושע  ןכשו , הילא הנממ קתעהל ושח אל.
 ואלמ רשא םהיתב שוטנל וצר אל ררפס תולג לכ םגו , םינויה תוצראו באומו
 לכ תאטהו םתאטה התיה ילוא תאז רשא שדקה תמדא לא תולעל בוט לכ
 הככש לארשי שודק תרמא תא וצאנ יכ , םהירמש לע םיאפוקה  םידוהיה
 החונמה לא םאיבהל םינורחאה םיאיבנה וידבע תשלש יפ לע םהילא וידי שרפ
 לירגיו והלידגי 'תי אוה םג תיבה .דובכ תא םה ולדגי םאש םחיטביו , הלחנהו
 וזו וז יהתו בושל ונאמ םהו ,חטבל םלוע ימי לכ ץראה לע ובשיו םתוא
 םא היהו םיבוטה : םידועיה ןמ הברה לע 'ו הירכז רבד הכ אלה יכ . ךפחל
 אל םיפא ךרא 'ַחָע ותויה םעש ןפואב , םכיהלא 'ה לוקב ןועמשת עומש
 ונבושב 1 המ יהי , הב ווחאנ רשא םתמרא לעמ ושתניש םהילע רזגו ןרתו היה
 ורוענ ןמזה- ךשמב ןכ ירחאש רמאנ םגשב יכ תמאב הארנ קרפה ןינעל
 הדוהי .תולגמ ויה" ('ילוע יתלבו םילוע) םלכ הנה , םלשורי תולעל םהמ םיבר
 ינמ וכלשוה רשא םיטבשה תרשעמ אל , דחי םהירוענמ םינכושה ןמינבו
 שורדת רשאכ הנה יכ , ןוהמתהו ברה אלפה אופא והזו , תרחא ץרא לא םדק
 . ימיב םידוחיה ויהש םימוצעה םיכסהו םיברה םינומהה ךל רופסתו .בטיה
 סוטיט לש םומלופב ברח יללח םיתמה תניחבב םא , ונרכזש תונברוחה
 םיכלוהה וא ,  רתיבב ונ"אירדא לשו האירדנסכלאב ונאי"ארט לשו םלשוריב
 םאצמת ) םימשה תוחור עבראב ורזפתנו םשפנ לע וטלמנ רשאו רצ ינפל יבש
 לבוקי ךיאו , םירצמ יאצויכ םיתעבש ףלא םיפלא" תעברא ךס םירבוע תמאב
 ועיגיש - ןפואב - ובריו וצרשיו ורפ דבל םיטבש ינשמ  יכ לכשה | לצא הז

 םהמ ולפנ תובברו םיפלא המכ ונעדיש המ תלוז , הלאה םיאלפנה .םיכסל
 דימת קרפ ונימכח .רבד -תא םיימלשוריה לע האר .תיבה ךשמב ןכל םרוק
 ול רמא .לארשי יסולכואב ויניע תתל ךלמה ספירגא שקב תהא םעפ טחש
 ונאצמת ומצעב הזה רברהו , רקה ןיאל ואצמנו 'וכו םיחספב ךיניע ןת ג'בל
 הז : ,וניתובר ןושלל בורק 'פ .רפכ םיימורל ותוא בתכש ןופיסויל ןכ םג
 ךבמ תאלפנ הגלפה יעיבשה רפסב בתכ המחלמה רופסבש הממ דבל
 רכז וירובדב ירישע ו"מוט :ונ"יטסוגבא םכחה םג , ברהב םילפונהו םיסופתה

 תמכסהמ
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 םיפלא : האמו ףלא םלשוריב םיגורהה רפסמ אבש  םירפוסה לכ .תמכסהמ
 ל"ז םרמא תיאר רבכ הירדנסכלא יבשות לע ןכו .ףלא - האמ םיובשהו
 הכיאב ובתכ רתיב ינכוש לעו , 'ם לע '5 הל ירמאו אובר 'ם ויהש לילחהב "

 וגילפה .ןיטגבו , םרא ינב אובר ףלא םינמש הב ולפנש 'ה עלב קוספ יתבר
 ואצמנש דע אובר םיפלא תעברא הל ירמאו אובר .'ת ורמאש רתויב אמזוגה
 , המש בותכה לככ חומ לש .ןיבק המכו ןיליפת יצוצק תואס המב תחא ןבא לע
 ןכש ןבתככ ונמאי אל רשא אמזוגו יאבה ןושל הלאה םיכסה  תויה םע יכ
 תשלש לע רתי| םירופסה ינימ .לכב הז םגהנמ .עדוי  ל'ז .םהירברב יקבה
 אתלת רב ארוט רקע האורהר איהה ןוגכ השנה דיג קרפ ונמש תומוקמה
 דרומענ יכ אלה = ,והיתוכדו רשעמ קרפ תורוכבב .אירתס ןב .תודעו .יסרפ
 םהירבדל יקוזח אצמת םג . ךרע ילב רפסמ לע וזמר 'תמאה . ןכות ..ללפנו
 םידוהיה לע . ויתומחלמו םוניירדא ימיב יכ ונרכזש םירסיקה ייה רפסב ל"ז
 הגירה םלועמ העמשנ אלש ורמא דהא הפ םלכ תוגורכזה יבתוכ ךיא , בותכ
 , ונמעב ונ"יררא זא השעש התואכ הבורמ.יוגל יוג ןיב .התיהש | המחלמ וזיאב

 םהינבושו תוברה תוריעה לע ןיקזנה קרפ אמזוגה ולידגה ל"ז םהש המ תָעַדיו

 ביצו תויה לכשתו עדת ןעמל רבד ףוסו ,ךלמה יאני די תחה ויהש םימוצעה
 םירשימה .הניזחה .ךיניע ., םימשח .יבכוככ .ויהנץ ובה" לבב .תולג..יאצווש .ןובגו
 האיבהש המ יפכ 0 רסיקה לא ךלמה ספירגא תרגא ךינפל גיצמ :נאש הלאה

 יכ הזו ,.וי"אקל תוכאלמה ןמ "ראותמה ןורתאה ורפסב ירדנסכלאה הידודי
 םעטה ןמ ,הולאכ וימע ינב לכמ דבעהל ושפנב תוצע תש עשרה יאק
 יעבט .הגרדמ ..אוה ןאצה תא 'העורהש ומכ, יכ  .רמוא .היהש הזה . לפטה
 תישונאה  תגרדמ רובעיש אוה ןיד םדאה ינבב הדורה ןכ = ,הנהמ הלעמל
 הזבנה : ומלצ :ומישי םה .םגש םידוהיה לכ לא הוצ ןכבו ,,הולא .ארקהל
 םירצמ לש האירדנסכלא יבשות  לורגה להקה ןכ לע רשא ;.שדקה תומוקמב
 :םיתימע העברא םע ירדנסכלאה הידידי תא וחלשיו ץרפב .הומעל וררועתנ
 לארשי ךלמ םפירגא תא חמש ואצמ יכ יהיו , ימורב וינפל םלב דעב ץילהל
 הנהו . וביטיי וירבד .ילוא וב רזעהל ושקב , וי"אק לא רשפאה יפכ. יוצד
 רבהל .תכלל לובי .אלו .בבשמל .לפנ .איהה ההצה לע- ובל ,תגארמ םפירגא
 לא בותכיו ודי תא אלמ יור שרעמו ,הומכ הכובמ לע יוארכ םינפב םינפ
 תובזל : הלאה םירבדה ואצמנ הכותב רשא .דאמ הרודה םינונחת תרגא וי"אק
 ןילפורטמ .איהש ךתלעמ לא ריגהל לובי .יגנה יתרלומ איה רשא השודקה ריעה
 םיבשותה תבסל תובר תונידמל לבא ,.םידוהי לש .תחא הנידמ .לא דבל אל
 םירצמ תונכשה  תונירמכ הל תובורק םא . ןכותב זחאהל הנממ ואצי רשא
 תונירמה וא הימוחה תיראשו יל"יצ ארקנה הנממ קלחה | , ארוסו םודא

 תולובגו האי"ניטיב רע האי"פאה יקלחמ םיברו האיציל"יצ האילי"פמאפ תוקותרה
 ו"טנופ ל



 ,יונהי יניר'יצ :רףיע יבשוי .יניעכ" תועמוד וב הנוכה
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 האיל'וטיא האינו"דיקאמה האיצי"אובה .האיל"סיטה הפור"ביאב | ןכו ו"טנופ
 ואלמ ןדבל השביה תונידמ אלו , וססינו'פוליפה ירע רחבמו יטניר"וק הקי"טא
 חיננ . האי"דנאקו האיר"יפיצ וט"גופורגינ םיישארה םייאה םג יכ , םידוהי

 לבבב םהש םיטעמ םיקלחמ רבל רשא תרפ רהנל רבעמ םיאצמנה ריכזהמ
 דע הב ונכשי םידוהי הבוט הקלה לכו רחבמ ריע לכ הנה | , היזוחמ רתוו
 ול היהי ןידה ןמ המ דע ןנובתי ןעמל וילא בתכ הז לכ רשא , וירבד ןאכ
 המ תעב לכוי המכו ,הבהאמ וידבוע 'אוהה ברה ןומהה לכ תא םייקל רקי
 םיימורל ןופיסויב םג ,  םהל השעי רשא הערה לע  ויפכ תא קופסלו םחנהל
 תויה לע םלועה תומואל לורג רפוס ינוב"ארטס ירבד אצמת ד"י / רפס ב"יפ
 בל לע הלעי הלא םירופסה ףורצב יכ דע , םיוגה אלמ םידוהיה ערו זא
 רפוסה ןושל הז אלה .הולכא רבב התוכרו הרקע ינר תאובנ יכ שיא
 םירניוטדא ירבוע םינוריע: , יניר"יצ ריעב ויה םדא- ינב תותכ עברא : 'זנה

 אצמה אוה קוחר יכ ןפואב םירעה לכב התשפ הנה תיעיברה תאזו , םידוהיו
 םירצמ הנה יכ .וב וזחאיו רי הל ביצה אל רשא םלועב בשוימ םוקמ
 ןתלוז תובר תונידמ ןכו , םהולבס תא לבקל תוגוהנ תוצראכ םנה יני"ריצו
 ךשמב רשא | , תובר תולהק ןכותב םהמ ולדגתהו םתורות תא גוהנל םוחינה
 םירצמב אלה . תרדוסמ הנידמ לככ םיסומנ םהל וקקחו םמע וררתשה ןמזה
 איה הבורב האירדנפכלא רשא הלוז , ץראה ייוגכ חרזאל .בשהנ הזה םעה

 טפשמב םעה ירבד םילכלכמה םמצעל ןירדהנס םב םהל שיו םהילא תדחוימ
 םירצמב ליח ול השע הזה םעהו.. הל ןתנ השפוח רשא ריע יררס לככ
 , הילא וכלי הלקנב םתברק ינפמ יכ דועו , הב וזחאנ םינומדק םימיל רשאמ
 בשחה םידוהי ץרא תוינומדק םינשלו םלובגב איה אלה יני"ריצ תנידמ ןכ

 ןורכוב ינוריעה רשא וירבד ןאכ דע ,  םירצמ תוכלממ קלח וא איה פא
 קרפ תורוכב תכסמב ןיעה .ימומב רומאה  תוינרצ ראת ילוא קפסל יניר"יצ

 תויריצ  ינתק אלדמ ויניע תוצק תועמוד ל"ז מ"רה ותוא ראבש ולא ןימומ
 עבטמ ןימומ וניצמ |

 תוטורט םהיניע םיידומרה לגלגס ןשאר םיילבב תבשד ב"פ םרמאכ .תוצראה
 תאז לע יכ רמאנו קרפה תנוכל בושנ בוש ךא .  תובחר םהילגר םייקרפא

 ל
>= | 

 | רראשנ רשא םרבל ןמינבו הדוהי םיטבש ינש יכ המודי ךיא ארוק לכ םמותשי
 ןכ םג רשאו ,תרגוסמו הרזג ץרא לא םיטבשה תרשע תולג רחא םמוקמב

 הלע םג ולעש ןפואב וצרשיו ורפ ; ןושאר ןברח תומחלמ רצועמ וחושיו וטעמ

 םלכ םיטבשה תא תונמל תסוה רשאכ דוד ימיב אלהו , ונרכזש םיכסה לא

 = , ףלא תואמ שמה הדוהיו ףלא תואמ הנמש קר לאומש ףוסב לארשי ויה אל
 = ותלוזל וא ח'צ רעש הרקעה לעב בתכש םעשה ןמ/ 'כ 'א ה"דב יכ תמא
 = ןבמ ברח יזוחא טלכ [ףלא] ע"ה הדוהיו םיפלא תואמ א"י לארשי ונמג המוריש

 םירשע =



 צ  אקב .שקפ
 ויה זאש ןמזהו ךרעה יפל 1 המ יהי . ןמינבו יול תלוז הלעמו הנש םירשע
 המוקמב ונתישוק ,  ונרכוש תותחשהה ימיב ויה אלש המ  םיהלאה יניעב ןחל
 תא ודיגה ירחאש ישילשה ורפס שארב ידשכה וס"וריבל יתיאר רבכ . תדמוע
 ינבמ קו רוענ .םלועה זא ותוארב 'תי םיהלאה + ונושל הזו רמא לובמה רבד
 םירוהה לכ לש םנטב ירפ ךרב ,ךרטצי רשא לכמ ול רסח ונניא .אוחו םדאה
 םינבה ןכו ,םעפ לכב הבקנו רכז דילוהל תובר םינש "ודימתה יב ןפואב

 םיאשונה וירבד ןאכ דע .,הלאכ ורפחב םהוא הנארקת ולדג רשאכ םידוליה
 וברו ורפ רמאל חנ לא רבד 'ה ףסיש ונתרותב בותכה םע רבב רב יתעדל
 , םירצמ דובעשב חופתה תחת יוברה תגלפה כ"ג וניארש ומכו , דחי הכרבו הוצמל

 ביטהל םיהלאה ץפה םלועה ךרוצל םא אלפתהל ןיא המהה םיתעה ינש לע ךא
 אברדאו ןח ואצמ םתקרצב אל רשא ינש תיב תורור הנמאה  ,וניתובאל
 "יותר היה םחר רצועו ןוערגה אלה ,חבטל ןתנהל םיריתע ויה ןטב ינמ םיסומעה
 אוההד אתנבד ירימג תומביד ק"פ ףוס ל"ז ובתכ רבכו , תפסותהו הירפה ןמ םהל
 ולבק אלו תורקע ושענ תיבה ןברוחד רודה תוגב ךורעב שרפ , ורטצא ייורטצא ארד
 םיטבשה 'י רשאב היהנ לאה םירפסמה תיברמ יכ רמול םדא ךשחל םאו , ןוירה
 רשא והישאי ןינעב הלגמד ק"פ וניצמ ןכש , ןלובגל ובש רפסמ ימי ךות
 ריזחהל ךלהש ינפמ ןנחוי 'ר רמאד והימריב אלו האיבנה הרלוחב שרד
 לא טשי לא ; 'וכו רבממה 'לא רכומה ביתכד רוחהאד ןלנמו םיטבשה .תרשע
 ןנירמג אלו איה .אתדגא ארמימ ךהד אדח ,רבדב תובושת יתשד ךבל ויכרד
 רכזי דוע רשא ןואג ארירש בר רבדכ הלל אל אנהמוא רמאה וא ,הנימ
 ומכו ל"ז םהישררממ םיגוסנה וגישרפממ םיבר רברכ) רועו ,ואוביש םיקרפב
 , הבושת שי  ןירל םאו לבקנ הלבק םא ונחנא םג רמאנ ('זנה םיקרפב האריש
 בר ןמז היה אוהו ארתבד ק"פ הארנכ ארזע ידי לע בותכה 'ה ה"דב ירהש
 םויה דע וילושב בתכ 'וגו רובחו חלח לש אוהה תולגה ורכזב ,והימרי ירחא

 אל והימריו והישאי ימיב יכ אוה יאדו ןתולגב ןידע ויה וימיב םאו ,הזה |
 וכו םיחבוז ונחנא ולו בותכה לע 'ירעס וניברל ארזע "פב אצמת ןכו .ובש
 םיאיבנו םיקידצ םהב ויהש יפל י"אל ובש אלש ללכמ הזה םויה דע :ל"וו 'כש
 תולגב תכלל לארשי ןיריתעו תרחא:םעפ ברחיל ריתע שדקמה תובש םיערוי ויהו
 תואובנ המכ ביזכמ ךנה ןכ רמוא התא םאש דועו . ש"ע 'וכו רושא ץראב םש ובשיו

 המ דחי .ןתמרא לע ובושי הדוהיו לארשי רוע יכ ונל םידעימה םיאיבנ המכ לש
 דחא ץע .ךל חק ז"ל לאקוחיב תראובמו המושרה האובנה טרפבו , ןידע היה אלש
 ריו טלחהב קר יאנת לע הנניא רשא , השרפה התוא לכו םירפאל דחא ץעו הדוהיל
 תיב לכלו םיטבשה ינש  תוכלמ אוהש הדוהיל םייקתהל  הפופש הי סכ לע
 אביקע 'רד קלח 'פ ונינש המלש הנשמו .,תרשעה תולג אוהש וירבח לארשי
 םיעודיה םימכחה תישאר יבוקנמו תוגברהה ימיב ואצמנ רשא רזעילא 'רו

 ילימב .
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 ןתיוחכ ויה ןידע  םנמזב יכ אופא ללכמ ,רוזחל ןיריתע םא וקלהנ אתמר ילימב
 םיוגב םתדבאו בותכה לע םרמא*ירחא יתוקחב תשרפ םינהכ תרותבו .םדקמ
 .אל קרפה ףופל בורק ורמא ירמל ולגש םיטבשה תרשע ולא רמוא אביקע 'ר
 יתרכזו-רמאנש םיטבשל התורכ תירבהש ןינמו , 'וכו סונייספסא ימיב םיתסאמ
 שורפב ל'ז י"שר קחדנ הלאה םירבדה ללגב יכ קפס ןיאו .,םינושאר תירב םהל
 ןגירמאד אה ושפנ תרבסמ ורמאב רכזנה ןנחוי 'ר רמאמ לא םוקמ הזיא תתל קלח
 הבושמ הז .וכרד ירהו , םתצק אלא ויה םלכ אל ןריזחהל ךלה והימריד הלגמב
 = אתבוית הילע יוהת אלד רשפאכ ותוא ץרתלו םכח לכ רמאמ לא חונמ אוצמל
 'ר דעב תולצנתהה הזש רמול רשפא מ"מו ,וניתובר ילודגמ וא םיבותכה ןמ
 , רומאכ .ל"ז י"שר לש היתוביטמ אלא רמתיא ןמצע ירבדמ שורפב :ואל ןנחי
 ורזחש התיה ּותנוכ יכ הארנ ויתויארו .ומצע ןנחוי 'ר ירבד לש-ןטושפמ אהד
 םאו ,ימע תובש יבושב .בותכה ןמ ותוא עייסש ןמחנ בר תעד היה ןכו ,םלכ
 . אליעלד םיאנתה ירבדו םיבותכה ינפב םהירבד ולטבתיש קפס ןיא ןכ רברה
 ןכ םג תואי ילוא יכ הארנ ל"ז י"שר ירבדל התואנה העינכה ירחא הנה םג
 היה אל יכ אוהה ורמאמב תורמסמ עבק אל ןמחנ בר ןכו ומצע ןנחוי 'רש רמול
 ללפיו .דמע 'זנה .ארירש בר רבדכ אנדמואמ לבא ,םדק ימכחמ ולצא לבוקמ
 וזכ ונרמאב והישאי לש איהה אישקה ריתנש רשפא םהה םיבותכה תניחבב יכ
 , םהילע .ךלמ .והישאיש .רמלמ 'וכו ןריזחהש דמלמ. רמאקד ימנ אקיד ,הזכו
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 ו"טקרפב רובדה הָוב ביחרנש ומכ שרוד ינא ארקמ ל"ז םרמא ךרד לע לכהו
 לע. םתתנו .בתכנ םושר רבד היה והימרי השע הככ םאש הדוי אל ימו ,ונינפל
 םעש ומכו ,ץראה ימע רתימ ןה .לארשימ ןה םיתעה יבתוכמ םיבר םירפס
 ותנוכ .תויהב .ןכש לכ  ,םלכ תא ריזחהל לוכי הככ. םתצק ריזהה יהלאה עויפה
 תויהב קר לארשי ינבל היהי אל רשא לבויה תוצמ תא םייקל ןלכויש ןתרזחהב
 ןכ סאו .ל"ז ם"במרהל .הטמש תובלהה י"פ תוארל לקנש ומכ ,םתמדא לע םלב |

 אל יקיחה  ייונש= לכו הלאכ תודגאה רבד ףוס ,ונליעוי אל רבלב ןתצק בוש
 רבל הנהו ,שמשכ  םירורבה םירבדהו םיבותכה יטשפ דגנ ונבבל תא ואיני
 'ה קרפ א"י רפס םיימורל ןופיסויה בתכש המ האר ונרכז רשא שדקה ירברמ
 םיאשונה םה הפור"ביאו האי"סאב םירזופמ / לבלב םיטבש ינש  :ונושל הזו

 תרפ רהנל רבעמ םה ההע םג םיטבשה תרשע םנמא , י"מור תוכלמ לועב
 זמהנ םהילאו ,(*וירבד ןאכ דע בורמ הנמי אל םעו תילכת / ןיא רשא םיפלא
 ךלמה ספירגא ירבדב הלעמל וניאר רשא תרפ רהנל האלהמ םינכושה רובדב
 אצמה ונממ ג'יפ ונלצא אלו םינויה לצא רשא ארזעל יעיברב םג , וי"אק לא
 , ונושל הזו רהא .ךאלמ תודוא לע. ומולה תא * ארזעל רתופה ךאלמ ירבד

 רשאו
 תּוולק לכ םוטק) סכפתב ,םייִעְורכ דוכמ) סידוסיס וזיעס יכ כתכ תומת)מס 'ס) וקמדקסכ ןכו (*

 ( /) "וכו סס סג .ומק)יו ןדלמו קרפ .רסנ) ס52ס0מ כק6 סודוסיס"סגש סכשהכו קלזמ ירע לכו
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 אצ הנב | >קופ | ירמא
 תרשע םה ,טקשו ולש רחא םע ןומה וילא ףסאמ ותוא תיאר רשאו
 ידי לע  הלגוה רשא הלא ןב עשוה .ימיב םתמדא לעמ ולגש םיטבשה
 הנהו , תרחא ץרא לא רהנה תא םתוא רבעיו ,רושא ךלמ רסנמלש

 םהמ | דודנ קיחרהלו םימעה תיראש תא בוזעל רמוא ורמג .םה
 םש רומשלו ,םדא ינב וב ונכש אל םלועמ רשא םוקמ האלהו
 | םירבעמ ךרד ורבע םה אלה . םצראב םתבש ימיב ורמש אל רשא םתרות
 רהנה ידירו ךישמהו םיסנ םהל זא השע ןוילע לאהו תרפ רהנב רשא םירצ
 תר"אסרא תארקנה איהה הנידמה דע יִכ , ץפחה זוחמ לא םרבע דע אוהה
 . ד"כע .םימיה : תירחא דע הכותב םנכשמ ונתנ זאו יצחו הנש ךרד היה
 תוחול לע תופסותה בתכש וניתורודב לודג ופאר'גואיג םש ילב ינבמ םכחהו
 הז :הלאה םירבדה תא ול אצמת השדח הקי"רפא הולב הנה :סוי"מלטב
 רהנ אצומ תא וריבה אל יכ םינומדקל עודי יתלב היה הקי"רפא לש  קלחה
 .הנבלה ירה םתוא םיארוק ויה םינומדקהש םירהב ליחתמ אוה רשא סולינ
 לש ברו םוצע רפסמ םינכוש םהה םירהה לעו , ת"יב ירה םתוא ןירוק םויהו
 , כ"ע , ינ"אוי יט"ירפ ארקנה האיפו"איטיאה ךלמ לא סמ םיערופה םידוהי

 האיפרג"ומסוקב הארנה יפכ ימורד אוה הזה קלחה םלועה תפמב יקבה לצא רשא
 ה"קירפאל איהש תושרחה תוחולה ןמ ב"כה הולב יל"לישור תקתעה וא"ימולוט לש
 לע  התיה תינופצה האפה רשא םיטבשה תרשע אל םתויה רעושי , השדח
 השמ ינב רמאת ולאכ םתלוז םידוהי לבא , הילא םתולגהל רושא ךלמ דו
 , המש ורזפתנ ןורמושמ םחרבב רשא םירכזנה םיטבשה ןמ קלח הויא 'וא
 ור"טאיט ארקנ האיפר"גומסוק רפסב םיטבש תואיצמ לע תודע אצמת ןכ ומכו

 ףלא תנש הס"ריונא ריעב םפדנו ראיל"יטרוא םהרבא ירצונה םכחל םלועה
 םוקמ הארת האיר"אטרטל אוהש ז"מה חולב הנה יכ , םנובשחל ב"עקת
 ראותמ רחא םוקמ ךומסבו , םיינדה (תדירי וא שורג ונייה) הד"רוא ראותמ
 דחא ילתפנ םש לע םיילתפנ וארקנ : ל"זו םש בותכו ,םיילתפנה הד"רוא
 וא םידוה םיראותמו םירכזנה םיינהל םיכומס םהו , לארשי יטבש תרשעמ
 + םירכזנה תומוקמהו . כ'ע הסו"ריפ .תנירמ וחצנ הדילה "לא ו"עת תנשבו םידוהי

 האפה הצקב ינוזא"מאה תו יט"ישה זוחמ לצא םירייוצמ םארת
 םיבורק הנהו םהמו , בטוקה מס םה יט"ישה יכ ונייה , תינופצה
 רכמה חולה עצמאב םג , יילתפנה םלצאו םיינדה ואצמנ םהל
 ט"מפ וניל"וס ןכ םג ורכז רשא דו"בית וא רו"בת ארקנ םוקמ לע אצמת
 םימלקאל וידצ ינשב רבוע" תרפ רהנ רשא דאמ לודג- רה אוהש ורמאב
 בותכ , רובת רהב תכשמו ךל י"אב וילע רומאה ונניאש קפס ןיאו. ;םיררפנ

 , םישודקה םירפסה ודיספה םינומדק םימיל יכ םע הזה םוקמב רשא םעה : ל"זו
 םע רבדו תפרצ רע אב ל'קתא תנשב רשא רהא ךלמ תחת םידחאל םנה
 ךלמה א ל %
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 ףרשנ ישימח ול'רק לודגה רסיקה תוצמב כ"חאו , ןושאר וקסי"צנארפ .ךלמה
 . לא םירצונה יכלמ בל תוטהל שקבמ היה אבחהב רשא ןעי ,  הבוטנמ רועב

 ותדגהב יכ םפא . כ'ע הככ לע רבד רכזנה רסיקה לא טרפבו , תודוהיה

 ג"צר תנש הבוט"נמב ףרשנה יכ , ןוכנ לע ול ודגוה אל יכ וירבד לבלב תאז
 אבה ינבוארה דוד 'רל רבחתה רשא לאג"'וטרופ שיא ובלומ המלש -'ר היה

 דרפסל רכזנה ינבוארה וירחא זא ךילוה רבזגה רסיקה יכ תמא , האיר"אטרטמ |

 חולה ישודחב ירבד ידמ םג . תומה רמ ול רס עמשנה יפל םשו םיקיזב רוסא

 ארקנ םוקמ שי 'זנה רו"בתמ קוחר יתלב יב בתבש המ ריכזהמ לדחא אל הוה

 . כ"ע , םדקמ םינש ףלאכ סופרה תכאלמ התיה רפוסמה יפל וב רשא טו'גנט

 ראות םש ראובמה יפל רשא , לודגה םא"הה תוכלמ תחת אוה הזה הולה לכו

 שי תמא ןידב יכ הרעה ונרכוש המ לכמ ירה .ךלמ הרומ ירטרט ןושלב ם"אה

 תולילגב רשא 08 אל םיטבשה תרשעש רמול ונל

 וניא .רכזנה ארזעד יעיברה יכ יתעדי אלחו ,  תדמוע המוקמב ונתישוקו םלשורי

 הדנב ל"ז ורמאש המ יפכ םלוא ,ההדנ םעט הזיאל קפס ילבו (* ונימכתל לבוקמ

 , יעבמ היל שחימל היל ןנילבקמ אלד ג"עא אשיב אנשיל יאה השאה קרפ

 , ונממ ןיאש פ'עא שדקה יבתכ דגנ ונניא רשא אבט אנשיל ןכ יב דומלנש רשפא

 לכ . וניניעב .הלק ותכרב אהת אלו רברל רכז המ קלחב יהי .הרומג .היאר

 בותכה לע ע"ב ןתנוי םוגרתב םירכזנה םיסנה רבד לע ךמפ ול ונאצמש ןכש

 ןשירפ ןוהל דבעא = ךמע לכ לבק , ל"זו בתבש תואלפנ השעא ךמע לכ דגנ

 רהנ וגל ןמ ןונירשאו ןמתמ ןוניקלסאו לבב תורהנ לע אתיבשב ןוכהיד ןמזב

 ןיא םג , איממע לכבו אערא ירייד לכב ואירבתא אל ןשירפ ןוניאכו ןויטבמס

 םיטבשה תרשע םא , וירבד ולאו םימכחה ןמ דחא יל רמאש םעטה ןמ ותוא ביזכהל

 לכ ,וניתולילגב אובל םהמ רחא טמשנ היה הנחו אוהה ןמזה ןמ אלח םש ואצמנ |

 םהילמ לבת הצקב רשא םג הנחו םייחה .תוצראב המה אלה ירמ ירע יכ ןכש

 ןכ .ךררה תורצ םהילע רגס התע יכ תמא םאו , םעפ וא םעפ ונל ועדוו

 ארזעל יעיברה ירבדב .ןנובתמה יב . ד'כע הילא רובעל םילוכי  זא ויה אל

 ובישהב ןכש לכו , הלא ויתוהימת יקל הבושת םהב אצמי ונרכוש

 / םתואיצמ םייק ירה (האפ םתישא ו פא 'תי ורמאב יכ ובל לא
 ףיסוהשכו

 ורכדב סקוד ססלש סס"יביכְס לע .ומ"וליריג תמ ססומכתמ סכרסמ 52 סגו 7"

 סוכולס6ס סיכפס .'כס יכ .רכוסק יטס"דוילס/)ש ל טק"יכיכס תמדקסכ ןכו , סכזט ירפס | ןיכע לע

 סופד ספ"יכיכס תמדקסכ סל"כעכומ ןפוויג תפס כתכו . םדתס רכדכ  ןוד) סישויס ןמ :סזיפמ = ולכומ

 ן.פפכ 050 55 תומולתסמ 'דס לפסו , 'גס רפס 55 טעמב י"כ תוינומדק תוקרקמו פוקתעסכ יכ ינסו

 יסנוכגיטרמק = ויפילכוקס )ו  ונ"יסלמלדו .וט"יטסוגיוס 5לו (ןומדק = כ"כ ותויס סעכ)ינ'יגורוס = 59 .יכו

 ויסס ומיכסס :וניטנידיכט ויליננוקס סזמ ןוק | = . טדקס ירפס | )ככ ונ)ס | םכזע ירפס  'גס סוכסתמ

 ססמ | 65 נפו סעט ינכ סילפס סתו% 5כוק רעוע  סרו) יד ישנוקינו | , סידכ - תותוסו = סיפויוזמ

 ו ( = ) וניז'כיולכסו | לויס ויז'לכיטילו יסנ"ידכ6ס ןומגסס וכקכ .ןכו = . לבד

| 



 בצ הצב תי
 ורבג הכבש ונלצא וקפתסה לע רזג ירה םרכז שונאמ התיבשא ףיסוהשכו
 איהה .םכרד תה לע פס ומירצ ורכני םא דיפקה אל יכ תונוע

 הבס ןכ םג המדנש רשפא ,הב רובעל ולכוי ילב דע הקוצ ףועמו תולקלקע .
 ןירה ןמ רבכ , ונלו םהל המו חטב ונכשי דדבל המש יּכ וצרי .אלש לא
 םתולשב האירדנסכלא יבשות ושעש ומכ שרקה תדובעל םוקמ םש םהל ורחב
 ילואש המ ןב םג ונבועב הז לכו .  המילשורי תולעל ושח אל ןכ לע רשא
 אוהה דוד 'ר האי"לטיאל אב הלא וניתורורב יכ תמא ץמש וב היה

 םינומדק םימימ ןכו , הנהה תולילגה ןמ" תולש ותויה רמא רשא- ינבוארה =
 אלדר אלקו ,רפס לע םהיתוכילהמ תצק הלעה רשא ינדה ךרלא ןורכז אצמנ
 אישק ארדה הלאה םירבהה לכ לגב יכ ,חיבוי ןויטבמס .רהנ אוה .קיספ
 םיפלאה לכ וצופנ םדבל םירכזנה םיטבשה .ינשמ יכ המודי ךיא  ןיתכורל
 יובוה הזש רמול הפ ןוחתפ שי יב רברה תמאו ,ונרכוש .ןבבר -וברו
 לאקזחי רבדב ינש תיבב םתחלצה לע וניהלאל תוחטבהמ םהל היה גלפומה
 והיעשיו , םדא ןאצכ םתוא הברא לארשי תיבל שרדא 'תאז דוע ו"ל ףום
 םישרפמה תמכסה תויהל ספא ; יחמשו ינרב והירכז םג הרקע ינר תאובנב
 ,ונימיב הרהמב הנבי רשא ישילשה תיבב םידיתע םלכ םהה םידועיהש ל"ז

 , וניניעב רשכת .רשא התלוז רחא רותל ונל שיו הרקעמ וז הבושת הלטב אלה
 י םעה תואיצמ  ברקלו הזה ישוקה ריתהל רשי .ךרד שי יתעדל יכ רמוא ןכלו
 לכ לא לבוקמו ןקותמה .ללבה הלחת עיצנ רשאכ , לכשה לא אוהה ברה
 םדאה יונכש ומכ , תרבהמב רבוגה קלחה םש לע הנוכי רבדהש בל ימכח
 טבש יכ ונעדי ה תנוכתמב תודוסיה רתי לע הבורמה המדאה ןמ אוה
 יבתכ לכב הז לכ םע ,  םהינשל רחא ךלמו הדוהי טבש \םע היה ןמינב
 . ץראב דחא יוג וטבש הז ולאכ הדוהי ךלמ םא יכ הנוכי אל שדקה
 ןומה םהה םיטבשה ינשל ורבחתנ אסא ךלמה תעמ יכ ונל תמאתי הז רחא

 ןמינבו הדוהי לכ תא+ ץבקיו ו"ט 'ב ה"רב  בותככ לארשי תיראשמ בר =
 בורל .לארשימ | וילע ולפנ יכ ןועמשו השנמו םירפאמ םהמע ,םירגהו
 יכ .בותכ | והיקוח חפפ ןינעב /%%'ב  ה"ד םש םג , ומע ''ה .יכ .םתוארב
 ר"ל השרפבו |, 'וגו\ .ןולובזו רבששי .השנמו םירפאמ תבר םעה .תיברמ
 השנמ דימ ףסה ירמוש םיולה  ופפא רשא ףסכה תא ונתיו והישאי ןינעב
 יא ה"דב הלאל םדוקו , ןמינבו הדוהי לכמו לארשי תיראש לכמו םירפאו
 ובשי םלשוריבו אוה רדה .בותכ םלעמב לבבל ולגוה הרדוהיו ורמא ירחא 'ט
 םע יכ ירה ; 'וג\ השנמו םירפא ינב ןמו ןמינב ינב ןמו הדוהי ינב ןמ
 שחומה שי תאז .למב אל , ומל ובש אלו ואצי םיטבשה תרשעש ונרמא

 םשב םלוכו ,הי ישבש רתימ  םינומה םינומה ןכ םג ויה הדוהי
 הלאל ףרצל רשפא סג .ונממ דיגנלו ויחאב רבג הדוהי אוה יכ ואז

 םירגה

 יכ
₪ 
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 םיוג וולנו ורמאכ בקעי תיב לע וחפסנ ינש תיב ימיב רשא םיברה םירגה
 םתאצ ימימ לארשי תועושי קחמ הז יכ ונעדי רשא .ןכש לכ , 'וג\ םיבר

 ודהיתה ץראה ימעמ םיבר םירופה סנבו , םתא הלע בר ברע רשא םירצממ =
 רשא התפשמש  אוה ןירה הקוחה . ודי ףוסב ל"ז ם"במרה בתכש ומכו
 ' ךותמ ושמ אל תובר תולהק יכ הזה קרפה שארב ונרכז הנהו . העמטנ העמטנ
 םלכ ןיב המושרה ומכ שרקה תמדא לא  תולעל םיבשוימה םהילהא
 ץרפ ביואה םהב ץרפ םש םג בורל וצרפ המשו ,םירצמ לש האירדנסכלא
 םימשה אבצכ םיברה רתיב יבשוי לע  ללפנו דומענ ןכו ,.ץרפ ינפ לע
  ינבמ םגו םיטבשה ןמ םיבר תבורעתמו התמדק םדק ימימ :איהה ריעהש
 ףוסו * םתאצמ ביואה די םש םגובר ומכ ובר ןכ לע ,םהילא וולנ רשא רכנה
 ידמל םילוגה ןמ םיטבש תצק םג יכ טופשל רכזנה ןנתוי 'ר רברלםינפ ריבסנ רבד
 רשאב ללכ ךרד יכ ןפואב ,  שדקה תולילג לא ובש טעמל טעמו ןמוה ךשמב
 ברקי רז לכ , קלחה תרובגת יפכ יונכה תויהמ ונעצהש תמאה לע דומענ
 איבהל בתכ רשא ךלמה ימלתו . לכשה לצא בוטו ךר היהי השקה לכו
 רזעלא םג , םיטבשה תרשע תולג ובל לא .בישה אלש רשפא טבש 5 השש
 ראשנ םינפה לכל יכ וא , ונל הפרח אוהש המ רופסב שיבתהל רחב אל

 אנ הארי בוטה 'הו . ךלמה רבד תא םייקל חלש םהמו תיז ףקונכ םש םהמ |
 אוצמל ומע לכ יחדנ ץבקיו ,הברהמ טעמ ונראשנ םנמא רשא"ונינעב התע |

 : ץראה ימי לכ דוע ונואג רדה יניעב ןח

 - ןושארה רמאמה םלשנ

0060906066 



 גצ וניבכ"ירמה
 ינשה רמאמה

 םימכחה ירבד לע ל'ז םינורחאה ונישרפממ םיברל ואצמנ רשא תוקולחמ
 : המהמ רתוי וארש בושחל ןיא אלה יכ השקיו , שדקה יבתכמ תצק רואבב

 ןהישרש הרותה תוצמל סחיתמב ונימכחמ ונל לבוקמה לכש קפס ןיא די קרפ
 והתישנ האריו הבהאב רשא אוה 'ה רבד , רימא לכ שאר דע ןהיפנעו

 אלה ,םימש תרזעב ח"כפ שאר ראבל ןכ םג ףיסונש ומכ ונשארל הרטע
 תולהקמב ןכש לכ רקש רבד םהינבל ושירוי אלש םלועה תובאל איה הקזח
 רצבה ןמאי אל 'ג רמאמ ירזוכ םכחה רבדכ רשא ,םיריבא תדעו ןיד תיב
 לופיש דחאה ול יאו , רשק וילע ורמא ו'ח םא ולגי רשא: הלוגס ידיחי םהב
 לע םגמגל שונא זועי הככש ,המואמב וניתוברל יניסמ לבוקמה רחא רהרהל
 לאומשו ןקזה ללה רבדכ ,ונל הורפמ ןכ םג םהש הלילח המצע השמ תרות

 תירחא בוט קוספו תבשד ב"פ עודיכ םהינפל ואב רשא םירגה ינשל האניחרי
 םהילא קקוחמה ירבדמ רשא םירצונה ןיב ןכ ומכ האר .תלהק שרדמב רבד
 ,הפ לע םירבד תנומאב םבייחתה ודמל תיעיבשהו תיששה ותרגאמ תינשב
 תולבוקמב ןימאמ היה אל םאש ינ"אמ תרגא דגנ ורפסב םהימכה שאר בתכ

 תינש תאז דועו .רפס לע םהיחולשל אצמנה תא ןכ ומכ שיחכי םתרעל
 לע ומכ םיינויעה םירבדב ל"ז.םהל אצמנהש בבל ישנא לכל אטישפד אתלמ
 םיישונא םב םהירבד רשא המודכו ץראהו םימשה תרוצו תונינגטצא  תודוא
 לבקש המ יפכ .וא ולכש תנתמכ שיא םהה םישורדה לא םתונפב ,ירמגל
 םילוכי = , הנממ רזועו האובנ .עפש ילב ויה םע הזיאמ תורודה ימכחמ
 . תעמוש ןזא םדננ ובתכש םינורחאה לא וב תתל בוטה םנוצר םע ונחנא
 ךרע תאושה םעטמ אל ןה , ונתעד חכ יפכ םיקלחה ירבד ןוחבלו
 הירב ירבחו הירב ינא ארוק היה קרפ הנביד ןנברד והימופב אלגרמכ ולאל ולא
 ורמא תמאב ירהש , ערל בוט ןיב ןיחבהל ינומכ בל ול שיא תופסותה ושרפו
 בקנכ םינורחא לשו םלוא לש וחתפכ םינושאר לש םבל ןירבעמ דציכ 'פ

 םדא ינב םינושארה םא (*יתכוד המכב כ"ג םרמאכ . טחמ סילסק ולס קרפ (*

 םינושאר לש ןנרפצ הבוט אמויד ק"פו 'וכו םירומח ינב ונא ק'פ יתמדד יו |
 םינורחאה לא עיגה ירחא הנמאה . םינורחא לש ןסרכמ יי

 סננה לשמכ היל הוהר הארנ ,המצע םתגשהמ דבל םינושארה וגישהש המ
 ; םדק ימכתמ 'א םש לע ותמדקהב טקלה ילובש לעב רכוש קנעה לע בכורה
 ןורחאה לע ןומדקל אצמנ הנמא רשא ןורתיה יכ רמאהל תואיש ןפואב
 לע ןורחאל ונה , הילעבל בורק רתוי ותויה דצמ האובנב םילתנה םירבדב

 ןומדקה |
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 ךלוה דימת ותויה ןעי , ןויסנהו ןויעה עזגמ אצי םרטח רשא םירברב ןומדקה
 ,ואלנ רשא םמצע םינושארה רזעב יכ דע החישמל החישמו לבחל לבח ףיסומו
 יתרק ינא הרוכ רחא הרובה רמאי רומא ,םימ םהל איצוהל םירואיה תוביבס
 : שורפל ותמדקהב ל"ז ם"במר לודגה ברה בתכש המ תעדי רבכו , יתיתשו
 השעיש המ אוה ארבפהו ןויעה ןינעב סחנפו עשוהי השעיש .המ ; ל"זו הנשמה
 רשא הדמכ וניניבל םדק ימכח ןיב שרפהה אופא יהי ,כ'ע ישא ברו אניבר
 זאמ םג . רחי ואשי םינויעה ינואמ רבב דב דוע אלה , המהה םיאיבנל םניב
 ם"במרה םעטמ הנוכת ישורד תצקב הז לע תואה ךינפל תת יתוליחה א"יה קרפב

 , ןקזל םינפ ואשי אל רשא וישורפב הרקעה לעבו הרומה תומוקממ םיברב ל"ז
 המ ןנובתהו דומע , ונתנוכל תואנה הז ומוקמב קוזה תפסותל התע דוע הנהו
 , תושמשה ךיב תתמא ןינעל ו"צ ןמיס ויתובושתב רקשאלא השמ ר"רה איבהש

 ותעיקשו שמשה תחירזב וגימכה תועדמ רזענה םת וניבר ירבד ורכזב יכ
 םיבר .םיקסופו םישרפמ לע וריעהו ,  םירזוח תולזמו עובק לגלגה םנימאהו
 וניברו ןואג ארורש וניבר וחד רבכ + ל"זו טרפב רמא םהירבד לע  םיקלוחה
 ..םכל ועד : ל"זו ובתכו ילכוע האמ הל וחמו אתלימ אהל ל"ז ונב ןואג יאה
 .ןיבד , אתירב ךהל אתיל , אברלו אלועל אתבוית םיחספד אתירב ךהד ג"עאד
 המחהו עובק לגלגהו הבוקכ יושע עיקרה והל אריבס הבר ןיב ,הרוהי יבר
 אתילו , 'וכו ויבעב תסנכנ הלילבו עיקרה ןמ הטמל םויב תכלהמ המצעב איה
 הלוע התיה ולאו דע 'וכו דחא עיקר וניאש יפל יפנא המכמ אתלימ ךהל

 , התוארלמ ץצוח עיקרה היה אלו ץראב תיארנ התיה עיקרה ןמ הלעמל הלילב
 ץצוח ונניא הלש עיקר ףאו , התוא ןיצצוח ןיאו םיעיקר המכ הניבל וניניב ירהש
 תולזמהו תחא הביבס בבוס לגלגה אצמנ דע 'וכו ונמיה הלעמלש המ תוארל
 ונבו בא הלאה םיישארה םינואגהש ירה , תרכזנה ו"צ הבושתב ןייע ,'וכו ןיעובק
 ינפ תאש םיינויעה םירבדב יכ ,ונרכוש םירחאה םיברכ ונורוה שדחה תא וארש
 םמצע וניתובר םעטמ הנותנ תושרה הזב תויה םיריכמו םיעדויכ , בוט אל ןומדק
 הממ ךא . הלעמל הברי הז ןפואב רשא םדובכמ רתוו תמאה תא םיבהואה
 םישודקו לא םע בל רהט אוה רשא שיאה םא אוה הלאה תועצהה ירחא רוקחנש
 ואב רשא םיבותכה ישורפב ל"ז םהירבד לע קולחלו קפסל לכוי ןמאנ
 .ונל וכרעיו ודיגי רשא םישעמב ןכו = , היתוצמל םיסחיתמ יתלב הרותב
 (רוע רוכזנש המ יפכ) היאר וזיאב רמאנש ןכתיה , םימיה תודלות לע
 . הז רבד חולשב רמול וא , ובתכש ןמזב אל וא , השעמה היה ךכ אל
 תילכת הזיאל םתאמ המודמ אוה לבא ארבנ אלו היה אל ורמאש
 הנהו 2 הלאה םירבדב אצויכו הדמ וא תעד  ונמיה דומלל ןוגכ הצרנ
 דובעש הזב לח אלש אוה יאדו יכ רמאנו ןושארה קפסה ןמ  ליחתנ
 ' ונירבד ואובי אלש ליאוה ,םהילע קולחנ םא שוחימ תיב ןאכ ןיאו ונילע

 םדגנ
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 קרפב םהילע :רבדנ דוע רשא םיירקע -םירבד השלשה ןמ רחא םושב םדגנ
 אוה ירה וירבדל איביש תויארה :קזוח יפכו ולכש תנתמכ שיא .לבא , ח"כ
 וז הכלה תויהבו , םימשלו תמאל ובל תא ןיוכיש רבלבו רבדב ןירוח ןב
 לודג ןהכל הנמלא קרפ- תומביד ימלשוריה רבדכ יזח קופ ךדיב תפפור
 םינומדקה ונימכח ןיב רשא  תוקולחמה ןמ רבל הנה יכ ,רבד אמע יאמ
 ארח רמא רמד ולפנש םישעמ המכ רופסו םיקומפ יפלא שורפב ןמצע
 הז ןסר רשא ל'ז םינורחאה םישרפמה וניניע דגנ אלה  ,אדח רמו
 םלכ םתובלב ויה םירשי קפס ילבו , וחלש םהינפמ רפסמ ןיא תומוקמב
 תינעתד אמק קרפ ןנברל והל אטישפד ונעדי הנה . ךרד ימימתו םיקירצ
 קרפ םלוע 'רדסו המורתה קרפ םירוכבד ימלשוריבו ןטק .דעומד ארתב קרפו
 ,הנש ב"נ ןב תמ יתמרה לאומש יכ  ,יתכוד המכו אשת תשרפ אמוחנתו ג"י
 הצפקש 'זנה תינעתד ק"פ םוצרת תבשו תנקז התאו לאומש ןקז יכ םיבותכהו
 עמש אלו הבא אל לאומש רפסל ושורפב קחצי  ןוד םכחה ירהו ; הנקז וילע
 הצר יכ יהיו .המש ול ראובמה לככ םימי לע םימי ךיראהש רמוא רמגנ , םהירברל
 , םירחא םישרפמ רזע ול השע אתורקפא םניא םהה וירברש ארוקה לא תוארהל
 רתי ריכזהמ סה קיתע הסכמלו) םלוע רדס ירבדמ יתוטנב המתת לא ורמאב

 תלעמ םגשב ,רבודמכ םתעד הז.םלפ רשא ונימכחל םיאצמנה תומוקמה |

 םלכ רבדו יסוי 'ר הימתסד. ןפוד אצוי קרפ םרמאמ הלדג אלה ורבל םלוע רדס
 ןמזב ורמאש המ שיחכהב ק"דר ץמאתה רבכ יכ . ,(ואצי ונממ הז ןינעב
 לואש תוכלמ תונש םג .  כ"ע םירחא  םירבהב ל"ז .ג'בלרהו העבגב שגלפ
 ומכ םירשע: וא 1" םבתב קחצי ןוד אוה ,םיתש ווה םלוע ררס ירבדל רשא
 םיקוספ המכ רואבב ןכו = . םיכלמל ותמדקהב םגו לאזמש שורפב ול. הארתש
 ןובשח רשוי הלתנ ןהבש הדוהי יכְלמו לארשי יכלמ תונש לע םיבלמ רפסב רשא
 אמק קרפו םלוע רדסב ל"ז םהירבדל רשא ,ןושאר תיב ךשמ לש םינשה
 תאו םהישורפ תא החוד ל"ז יחמקה אצמת  ,י"ת ויה ןיכרעב שי קרפו אמויד

 יול שקבמו םולבסי אל םיבותכה יטושפ יכ ורמאב םידי יתשב םתונובשה
 שמח תנשב אסאל שלש תנשב בותבה לע ול האר .תרחא .ךרד םוקמ לכב
 תנשב שאוי ןב 'והיצמא יחיו וכלמב והיזחא הנש םירשעו םיתש ןב , םרויל
 שמח תנשב קוספב יכ דע ,הלא רבלמ םירחאו 'וגו שאוי .ןב םעבריל ז"כ

 יולה דב"ארהו ,יצחו ט"כת ויה ןושאד תיב תונש ,יכ בתכ והיצמאל הרשע
 םרמא לע ןכו ..יצחו ט"ית לאינד .שורפב ג"בלרהו , ל"ת בתב ותלבק רפסב
 יאממ ,  םינש הנמש ינב םירילומ ויה םינושאר  תורוד ררוס ןב קרפב לז
 שורפב ל"ז יחמק אוה | ; 'וגו השמ חולשב יכנא הנש םיעברא ןב בלכב בותכד
 ךררמ ןה םיבותכה טשפמ ןה יכ בתכ ןורצח ןב בלבו קוספ 'ב 'א םימיה ירבד
 ךרד לע בתכ הז .ןינעל אשת תשרפב ע"אה םג . םהירבד :ונכתי אל :ארבסה *

 טשפה |
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 םיליכשמהש תורומג תויארב ןורצח ןב בלכ םא יכ הנפי ןב בלב ונניא .טשפה

 עבש רע לידגה בתכ 'ב קרפ םלוע רדס לעבש ןנועו רע רבד לע ןכו ,םוניבי

 .תירשפא איהה הדילה ןיאש בתכ בשיו תשרפב ע"א אוה השא אשנו םינש +

 הקבר תרילו הדקעה תשרפ תוכימס ינפמ יכ ןעיו  .וניתובר ורכזש רצקה ןמזב

 םלוע ררס לעב ןכ לע רשא , תחא תעב עריא לכהש ל"ז ובתכ הרש תתימו
 תשרפ ע"א אוה ז"ל ןב קחציו םינש 'ג תב זא התיה הקברש רמא 'א קרפ

 הנש ז"ל ןב דקענ רשאכ קחצי היהש ורמא ונינומדק , ונושל הזו בתכ הדקעה

 ןודו יחמקחש המ יפכ , 'וכו יואר היה ארבסה ךרדמ לבא לבקנ הלבק םאו

 לספ תשרפ תוכימס ינפמ רשא , הזב אצויכ לע םיטפוש שורפ ףוס קהצי

 ימיב דחא ןמזב היה לכהש ורמא ל'ז םה העבגב שגלפו ןד ינב רבדו הכימ

 הארנכ הז ןכתי אל טשפה ךרדמ יכ ובתכ 'םירכזנה םישרפמה , םיתעשְר ןשוכ

 אוה לאומש ןקז יכ יהיו תשרפבו , םירפא רהמ שיא יהוו בותכה לע םהל

 וניבר תעד רכז , בואה תלעב רבד לע תובר תועד ואיבה ירהא ל"ז .יתמכ

 לע ףא , ל"זו וירבד ףוסב בתכ ןואגה הוש רמאו ל"ז ןהכה :ינפח ןב לאומש

 תא התיחהש היה תמא יכ אוה ארמגב ל" ונימכח.ירבד . תועמשמש יפ

 הלבקה רפסבו ,לכשה ןמ םישיחכמ םהל שיש םוקמב םירבדה ולבוקי אל,לאומש

 הבישי שאר היה ינפח ןב לאומש בר הזש םינואגה תורודב אצמת ר"בארהל

 'ה רבד יהיו בותכה לע 'א הימריבו .: ל'ז ןואג יאה וניבר ימיב םושר

 , ירבדכ אל בתכו תינש הנוי לא 'ה רבד ייהיְו רכז יחמק אוה רמאל תינש ילא

 יצעה רבדב םג .ומע רבד אל תישילש ומע רבד תינש רמאש שרדה לעב

 הלבק םא תואנה חנומה ירחא ע"אה , םואיצוה םירצממ ל'ז ורמא רשא םיטיש

 הרומה ברהו ,המורת תשרפ שאר ול הארנכ ארבסה ךרדמ םהילא דגנתה לבקנ

 ישרפו ע"ב ןתנוי ירבד רכוז יתויה קיחרת לא : ונושל הזו בתכ 'ד קרפ 'ג קלח

 ושורפ לע םיקלוה םישרפמה ןמ םגו םימכחה ןמ הברה אצמת יכ ,ותלוז שורפ

 'רב רבד 'ל קרפ 'ב קלחו = , וניאיבנ ירבדמ- םיבר םינינעו תולמ תצקב

 ברע יהיו אלא ןאכ ביתכ ןיא ברע יהי 'ג ,ר"בב ורמא לע ןומיס ר"ב הדוהי

 רמלמ םש אוה םג רמאש והבא 'רבו = , ןכל םדוק םינמז ררס היהש רמלמ

 'ג קלח הרומ אוה תוצמ תצק םעט ןינעל םג ןבירחמו תומלוע .הנוב היהש

 רופצ ןק לע רמואה ל"ז םרמאמ ילע השקת לא : ןנושל הזו בתכ ח"מ קרפ

 רשא הקוחה וריב יכ םע ,רחאה תעדל ונבשמנ ונחנא יכ  נכו ךימחר ועיגי

 = תובלהב ול הארנכ רכזנה םכרדמ רס אל ארמגה ימכח תעד לע םש וירבד לכ

 יסוי 'רל םסרופמה רמאמהו  .ז"ל קרפ ףוס דוע רובזאש ומכו  'ט קרפ הלפת

 אתכסמד ק"פ אדומלת םתסמ ןכ םג םייוקמו םלוע ררסד 'ל קרפ יברב

 תיב לשו פ"ק ןוי תוכלמו הנש ר"ל תיבה ינפב ךשמנ סרפ תוכלמש , םילילאה

 ב ןיעמ לאינר שורפב קחצי ןוד םכחה , ג'ק סודורוה תיב לשו ג'ק יאנומש

 רמת
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 תונש + ונושל הזו ןוי תוכלמ לע ורמאב תויעיבר שלש םש ונממ לטב 'ג רמת
 , ב"מק יאנומשח תיב תוכלמו ה"מק ויה ילצא קיודמה רפסמה יפכ םתלשממ
 םגו , יתמאה רפסמה והז יכ ורמאב וירבד קזחו , ט"צ סודרוה תיב .תוכלמו
 . ו'ל קרפ ה"עב דוע ראבתיש ומכ ותינח תא ררוע רכזנה ןושארה קלחה לע
 יהיו לע ונדמליו ב"פ ר"בב + ל"זו בתכ ג'כ היעשיד רוצ אשמבו | , 'ג רמאמ
 ארקמבש  רוצ לכ ל"ז .ורמא .הלילה יצחב יהיו קוספ אתקיספו הלפא ךשוח
 םאו , תרחא הנידמ איה רפח רצו ןודיצ לצא רשא הנידמה רוצ .אוה םלש
 האובנה תתמא הרויש הממ זוזל ונל ןיא םיבותכה טשפ יפל ךא לבקנ הלבק
 םהישורפו 'םהירופס ונאמ רשא םינורחאה ילודג המכל דוע יל המו . הידועיו
 אוה ןענכ אוה ןוחיס אוה םרמא לע הנשה שארד אמק קרפ הנה יכ , לז
 . םירויתה , אתסשהתרא אוה שוירד אוה שרוכ אוה 'םש םרמא .לע ןכו , ררע
 רשא לככ , םהירבד תא לטבמ ןפואב ובתכ תופסותה לעבו י"שר םילודגה
 הז רצבשש הלגמד אמק קרפ ל'ז םרמא ןכו . ונינפל ח"י קרפב דוע רוכזנ
 הארנה יפל רשאכ ונימאהל ןאמ ל'ז ן"במרה , וימיב תורצ שש הארש לאינד
 ודי תמיקהב ןכש ,ארזע הז יכאלמ םש םרמא םייק אל ל'ז ם'בָמר םג
 תשרפל ושורפב ן"במרהלו . הלודגה תסנכ ישנאב םהינש תא רכז הקוחה
 המא א"י םימב תעקושמ הבתה התיהש ןאכמ י"שר בתכ :ליוו אצמת חנ
 קדקרמ י"שרש ןויכ לבא , ר"בב ןכ אוהו וישורפב בותכה ןובשחה יפכ
 - ונתוא השרה , ארקמה יטושפ ראבל .הרוטו תודגאה ישרדמ םירחא תומוקמב
 , דחא רבדב םיקולח םיבר םישרדמו הרותל םינפ םיעבש יכ ןכ תושעל
 םיבר לע םיברו . כ"ע בותכה ןושלב תואנ ורמאש ןובשחה ןיאש ינא רמואו
 םהירחאמ  םירס םישרפמו םיקסופ םינואג . אצמת םיבותכה ישורפב הלאכ
 וריעה ירחא אראו תשרפ שאר ל"ז י'שר יכ דע ,והצקמ וכררל שיא תויממוק
 =: ונושל הז ללכ ךרד בתכ םהה םיבותכה ןמ םיברב ל"ז םשורפ לע תוישק המכ
 שרדת השרדהו וינפוא לע רובד וטושפ לע ארקמה בשיתי רמוא ינא ךכל
 לע םיבותכה ירבד תנבהבש רמאי ולאכ , 'וגו שאכ ירבד הכ אלה רמאנש
 ונל חנוה רשא קפסהש אופא ירה . וניתובר ישרדמ לא תונפל ןיא םנוכמ
 ונילע אלפתהל לכוי ליכשמהש דע , השעמל תוכלהב ררבתה קרפה שארב
 יאה ילוכ יאמו , הל יראק יאמא הל יראקד םינפל הכירצ הניא יאדווז רמולו

 תאזה ההימתה תמאב תויה םע לבא , ליזאו בישח אק  אלכור יכ רשא \
 תרזעב יעיגה דע ,  הילע רובעל יתרחב התע  תעל הנה ,םעט בוטל הבירצ
 ךיא ארוקה לא עידוא החרוא בגא אתלמ םש יכ , ונינפל ח'כ קרפ לא ידש
 ישאר תיציצב ינחקתו ינתחירכה , םנח ינומחליו ינתקיצה רשא םירפוס תאנק
 , ל"ז םינושארה לע םינורחאה ןמ תורכזנה תוקולחמה ירוזפ ץבקל חתע אבל
 יתענמנ אלו < טקלה לע הבורמ החכשה וז האפב | דוע כ ינא עדוי םנשב

 םושמ >> 5
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 - .רשא ונינעל םיתואנ םיקרפ וילא ולגלגתי יכ רמאמה שארב םוקמ הול םושמ

 דע םיענ ארוק ךבל לע הלא ירבד אופא ויהי , תעדה םהילע חונת יתערל

 הנה ךא . ךינפל םיתגצה אייל יפלכ תיארו םתירחאל ןיבת וא יכ רכזנה קרפה

 םירידאהש ןכתי ךיא .איה הבר אישקו םיהומת הזה קרפה ירבד םוקמ לכמ

 / והער ינפ דחי שיא תולודג תולהקמו תובישיב רשא ל"ז םינומדקה ונימכה

 ורמאי , תונובת ךרדו תעד ונורמל רשאו ונממ רתוי האובנה תורודל םיכומסו

 לקו ןכש לכ , וירחא רהרהל ל"ז םינורחאה וכרטציש רבד םיבותכה ישורפב

 אוש "ה תומולח ולאכ הרשע ולבקתנ אל םהישורפ םישמחמ טעמכש רמוחו

 . םימכח המהו םירכזנה םיקלוחה ןמ םתלוזכ רוא ואר אלש המודי הככיאו , ורבדו

 הול םיפוכת םיקרפב הנמאה .המהמ רתוי וניאר םיפלטעה ונחנאשו םימכוחמו

 אישקה תא אוה םג ררוע הרצק ךרד רשא שודק םיהלא שיא ךארא ה"עב יכנא

 ביחרמ ינארתו ,היתועיטנב ץצקיו אגרנ הב אדש םידחא םירבדבו תאזה

 לא ותכמ ץחמ יתבחרה בוטה אפורה ןוימדל רשאכ ,ותבושת תעצהב רובדה

 . תשרדנה הלעתהו .תואפרה תלבק

 < ןהש תעד לע אל , תוגוש תונוכל םיבר םיבותכ ואיצוה םהישרדמב וניתובר

 חנומ סע ןורכז םהל ןכ םג תתלו םידומל תוברהל לבא םהישורפ תתמא

 וא שרהמל טשפה ןמ השקמה לכ ןכבו .םטושפ ידמ םיאצוי םניאש םייק

 רשא ישוק רתויו . ומד אלש המ םהילא סחימ ונה , טשפ שרדמה ןימאי

 . יתודגאה הבש לע ל"ז םהירבדב

 ףוס ירזוכה ךלמה יפב ע"נ יולה הדוהי'ר יהלאה םכחה םש רשאכ וט קרפ

 הימחנ ירופסמ ךיא ינש תיב ישנא לע םמותשמב לואשל 'ג רמאמ

 תולגנה תא וליפא ועדי אלש הארנ ,וב .בותכ אצמנו ,הרותב בותכ ואצמוו

 םיבותכ ואיצוי ךיא , ארמגה ימכה לע אלפתהל ויפב ןכ ומכ םש ;ונתרותב

 םש הכותמה רבחה יפבו ,עגרכ םשיחכי לכשהש םינפ לא ןטושפמ הברה

 תלוז  תומוקמה שופחב ןנובתנש הממ הירכהל .איהו תהצנ .הבושת ול םש

 ,ונהנא הונעדיש הממ רתוי הרותה תא ועדי המהה ינש תיב ישנא יכ ,םירכזנה

 בוטו לכשהב רשא דאמ  םימותס םירבדב ןויעה יקד ויה ארמגה ימכחש ןכו

 םיחרכומ ןכ לע יכ , תעד יאצומל .םירשיו םיאלפנ םישורפ םהב ולג םעט

 יכ ,חולשב תותכה יתש תמכה לע  תודוהל םהה םייתלוזה תומוקמה ןמ ונחנא

 בטוק הזיא רותלו שורדל אופא ונל שישו  ,ונחנא וניארש המ םהיניעמ םלענ אל

 יפלוחמ םא דחא ןונגסב םלכ םא .,םיארנה תוקפסה רתיה בוסי וילע רשא

 יכ םתצק לע רמול ךרטצנ םא םג ,לכשה לצא םהיאשונ עבט יפכ הניחבה

 .וחארה רבכ רשא ללוהמו ןוכנ תמאב ךרד הזו . ונתאמ ומלענ םירומלב םהיכרר

 תא .ואיצמהב , וניאיבנ לכ [לש] ןבר השמ די לע בבל ישנא לכל 'ה תועד לא

 תחגשהה ונלצא תמאיש המב , ונל הוצ הרותה לא ירקע אוה הככש יגזויד חוכוה
 לומגהו



 ה.

 וצ הניב וט קרפ ירמא

 עדונ שיאל סחוימה אוה אלה , התוא רמושה לכ דקש אוש םתלב רשא לומגהו
 אוהה לודגה קפסה תא בויא ררועב הנה יכ . ומש בויא ,וילא יוארל ונמזב
 ואצמ אל תישונאה םתמכחב ויער תולדתשה לכ םעו , םיהלאה יטפשמ רשוי לש
 אלה הנוכנ ילא םתרבד אל יכ תמא לא םהילע דיעהש המ יפכ ,קרוצ הנעמ
 שוררה לע ומע חכותה אלש םג ,הרעסה ןמ וילא הארנ דבל ותויהב 'תי אוה
 וחירכהל הנמא ,והשיאו ונימב םדאה לע חיגשמ ותויה הארמו ררבמ אצמנ רבכ
 ןיבה אלו עדי :אל רשאב ,  והתו םפא ויתושיפתו ויתונולת לכ יכ הדויש ןכ םג
 םינויעל אוהה שורדה ןמ ואיצוה ,הירחא קדקדל ול קיפסמ רועש ותמכח קמועמ
 הלדג יכ תודוהל ואיבה 'וגו הצע ךישחמ הז ימ ןושארח הנעמבו ..םיפלחתמ

 , 'וגו ךל לאכ עורז םא ורמאב ינשה הנעמבו , לבש לכ התוא גישהמ ותמכח =
 בישו הלא יתשב יכ דע , הל ךורע ןיא רשא ותרובג לע ןכ םג תודוהל ואיבה
 הניא וניניעב תאלפנה תיהלאה הגהנהה תאז ךיא , ובל לא םירבד חיטמה לכ
 רבכ .יכ , התלוז" תושעל לכוי אל וא ערי אל 'תי אוהש המל הזה ןפואה לע
 אלש המ םע חרכהב לבא ; חכ ץימאו בבל םכח והונאצמ םירחא תותוא המכב
 שונא עדי אל רשא המכחו טפשמ ויכרד לכ יכ הדונ םירבד לש ןירוב לע דומענ
 םא הברעו .בלול קרפו ק'פ תיעיבשדו האפד ימלשוריב םרמא ךרד לע ,הכרע
 םדאה לכמ םכחה ול קיזחה ומצעב הוה ךרדה הנה םגְו ,אוה םכמ אוה קר
 , וירפס רתיב ומכ תינרותו .תיהלא המכחמ םניא וב וירבד רשא , תלהק רפסב
 ארק אל הזה רברה ללגב יכ ; הדבל תישונאה המכחה חכב רברמה םדאכ לבא
 הילע ומיכסהש המכחה ןמ אצוי שדח םש לבא ,המלש עודיה ומש תא וילע
 םנה םישורדב תומדוקה תובסה תעידי םלצא ענמהב רשא ,םושנאה תולהקמ
 רעושיש המ לא הארנה רחואמה השעמה ןמ םהמ דחא לכב ךורדל םיחרכומ
 וישורד תמגמ הנמא רשא רפס , תלהק ומש ארק יכהו . תמדוק הבס ול תויה
 תלהק רס אל הילא האיבמה וכרד  יפויל םגו  ,רכזנה בויא רובח תמגמכ איה
 רתוי םיבר םיטרפ ןחובו ןויעה ללוכ םיקרפ ישארב אוה הנמאו ; הב ול,זוחאמ
 , .דבלב לומגהו החגשהה שורד לע רבדי בויא אוה רשא תחת הנה יב .ונממ
 יקסעב םידלונה חורה ינויערו תוקפסה לכב ךלוה .בבוס בבוס תלהק הז אלה |

 תחאל תחאו . םדק ימכח לכמ לודג ישונאה ערמב היהיש הזואל .ותגהנהו םלועח
 ןה ,הז המ לעו הז המ תעדמ םדא לכ רעבנ יכ הארמו ךלוה ונה תוריקחב
 - ןה , תלהק ינא רע הנושארה השרפב םנורכז אב רשא םלועל םיללוכה םירבדב
 הדויו .ןיבי ליכשמהש ןפואב , רפסה ךשמב עגונו ךלוה אוהש תורוקה יטרפב
 רמאי רשאכ . המואמ לכ תתמא לע דומעל ונל גישו .ךרד ןיא הנומאב יכ
 ובל ינויערשו , רישה לע שרחהו עבצה לע טופשי אל אמוסה ינומדקה לשמ
 < ןכא ,חורה לע הלועה ותולכסל הארנה יפכ קר , םמצעב םינוכנ םניא ויתונעטו
 ןיאש םויק חנומ םע ובלמ םריסיו בשי ,  טלחהב תלוכיהו המכחה לע ותאדוה סע

 בוט
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 רבד ףוס יב , וצירעיו לכה ואריי וארומ תאו ויתוצמל עמשיו בישקיש קר ול בוט
 טפשמה יהלא ול םלשי וילא דגנתי רשאו ,םדאה לכל בוטהו םכסומה והז
 ירבד לא הניחבהו ןויעה בישנ הלאה םירבדה יפ לע רשאכ ןכבו . והשעמכ
 : .ושחכי אל םיתפומו תותוא המכמ םלכש קמוע תא ריכהל ןכ ומכ ונל שי , ונימכח
 רמאמה ףוסל בורק םתצק לע זמר הזה שורדה ןינעל רכזנה ירזוכ םכח אוהש ומכ
 הנשמה לא סחיתמה לכב םתוקדו םהישורפ רשוי ה תודעב , רכזנה ישילשה
 הרקמב רשא קלחה ןמ הז חירכה יעיברה ורמאמ ףוסב ןכ ומכו ' , אתירבהו
 המכ תעצהל עודיה יפכ הכירצה םיבכוכה תמכחב םהירבדב הארנ אדירג
 ריכנש ןפואב ; הימתמו אלפנ אוהש המ .םלכ תויעבטה תמכחמ ןכ ומכו , תומכח
 לכל הלגנה םיבותכה טשפב תולכס םהילא סחיל רשפא יא יכ ןמוא 'הנומאל
 רתויו ונומכ וב וליכשה ומכח םהש עידוהלו עדיל ונל שי אברדא ,םב ןנובתמ
 , רכזנה .ךרדל בורק רמול ונלצא הרכומה ןמ יהי תאזה המדקהה חכמו .ונממ
 רתיו .תושרדה תצקב ןכו רומאכ םיבותכה לע םהישורפב' הארנה תורזהש
 . וניניעל תורזה לדוגכ הראופמו הלודג םתאמ המכח םא יכ ונניא ,ל"ז םהירמאמ
 טרפבו , הירותסמ תולגלו שפחל ולכש יפל ללוהיו תשעתי וב חור רשא שיאה ימו
 . ויכרדו רכזנה ישילשה ורמאמב רסמ ע"נ ירזוכ אוה רשא םיקרפה ישאר םע

 ןואג םיסנ וניברכ ןכ םג םידבכנו םיבר ושע הכ אלה .ונארה רשא םירשיה
 םיאצמנה םירופסהו תודגאה םהינפל וחקל רשא , בבל ישנאמ םתלוזו א"בשרהו
 יחופתכ :ותוא .םולהל ושקבו , לבשה לצא ישוק הזיא םב הארנש ל"ז םהל
 . ףסכ תויכשמב בהז

 ןירדהנסד ויקספב ל"ז ןורחאה 'יעשי וניבר א םכחל יתיאר יכ יהיו
 םנה  ,רכזנה ירזוכה ירבד ללכב .םתויה םע רשא םירבד תותימ 'ד קרפ
 םיבותכב םהישורפ תורז לע וניתובר תולצנתה ןינעל םיבחרו םיראובמ רתוי
 ,יתעדל םתלוז לכמ םימיכסמ םהו ןנובתהל םישקבמ ונחנא טרפב התע רשא
 ךיאו םהילע ירבד תא ךעימשא ןכ ירחאו . םבתבכ הזב םעיצהל בוט יתיאר
 לע םישרפמו םיקסופ םינורחאה תצק ושעש תוהימתהו תונשהה לכ םללגב
 . ויהי םהילאמו ףודנת ןשע ףודנהכ ,םדוקה קרפב יתרכוש ומכ ונימכח ירבד
 תכסמ םירובגה יטלשְב ןכ םג אבומה רכזנה ז"אירה ןושל הז אלה , ןיאל
 םרמאכ אמזוג ןהמ שי , םיכרד השלש לע םישרדמה יכ עד :א"פ םילולאה

 אמזוג וא , םימשב תודוצב ומכ יאבה ןושלב םימכח :ורבד השנה דיג קרפ
 ןמ שיו , רכומה קרפ הנח רב רב הבר ירבדכ ןכ רבדל םרא ינב ךרדש
 ןמ שיו , םיתבה תקזח 'פ האנב 'ר ירופסכ םיסנ השעמ םהש םישרדמה

 וכמסו שורדל ןילוכיש ןינע לכב ארקמה שורדל םהב ל"ז םתנוכש םישרדמה
 הזמ ודמל ,שאכ ירבד הכ אלהו 'וגו םיהלא רבד תחא בותכש המ .לע
 ךרד לעו ., יניד דחא קרפ ראובמכ םימעט המכל קלחתמ דחא ארקמש

 הז



 ןצ העב " ש קפ דש

 אצוי ארקמ ןיא ורמאו ושרדל | ןילוביש ןינע לכב ארקמה תא ןישרור הז
 שיש םהמ שיו טשפל םיבורק םהמ שי םישררמהו רקעה אוהש וטושפ ירימ

 השקוהו , תמ אל וניבא בקעי תינעתד ק"פ םרמא הארת אלה , טעמ זמר םב

 תמש עדוי ינא םג רמולכ , שרוד ינא ארקמ בישהו והודיפסה םנחב יכו ול

 רשפא יא םאו , שרדיל יוארש ןינע לכב ארקמה תא שורדל ןווכמ ינא אלא

 םיקידצ ןינעכ , תמ אל רמול שיש זמר וב שי ועמשמכ .שרדמה תויהל

 ץרא הדיתע .ןיקילדמ המב קרפ אצמת הוכו . םייח .םיאורק םתתימב וליפא

 שדחל אוה ךורב שודקה ריתעש רמולכ , תלימ ילכו תואקסולג איצותש לארשי =

 תושרדמה יכו ריזנד ז"פ לארשי ץרא תרמגב ורמא דועו , תגלפומ הבוט םלועב

 לע םישרדמה ורמא אלש ראובמ ךל אה ; רכש לבקו שורד אלא םה הנמא

 . ד"כע םינפה לכב ושרדל ארקמל םימעט תוברהל אלא ,  רקעו הנמא ךרד

 לע רבעש הסונה יכ בושהל יואר תויה םע , ונממ רובעאש םרוק .הנהו

 םסרפאש בוט קר ונניא , קדוצה ורבל אוהרכזנה םירובגה יטלשב םייקתנו ודי

 , יעב ןדוי 'ר : הז אוה והוניאר רבכש המ יפל רכזנה ימלשוריה חסונ יכ

 , תיזכ וב ןיאש לפנה תא איבהל ןנחוי 'ר רמאד תיזכמ תוחפב אמטי תמה
 יאמ , ריפשב ןופאכ  לגע תיאר ינא אנינח 'ר ר"אד ןופאכ האמטמ הלבנו

 יכו תרכזנה אחסנה יכ ירה , כ'ע רכש לבקו שורד אנימא .תושרדמ ? ןודב

 ךכש ל"נ אנימא תושרדמ חפונו . תעטומ וא הנושמ םה הנמא תושרדמה

 ןטק הלבנ לגע המורי ךיא רמולכ , ןודכ יאָמ רמאו המת השקמה , ושורפ

 אלא אקוד ואל ירבד ול בישה רמאמה לעבו ? תיזכמ תוחפ תמ  לפנו ןופאכ
 תוחפ םלש לפנ רייוצי ולא תיזכמ תוחפב אמטי תמה רמואכ , ןה .תושרדמ

 הירב ןתויהל יכ ןופאכ ןטק ריפש ךות לגע רייוצי ולא הלבנה ןכו , תיזכמ

 לבקו שורד שרדה רַצ לע הז ךא , תיוכו ןופאמ תוחפ וליפא אמטת המלש

 רבכש ומכ) השמ ונינודא רבד יכ רמאנו ןינעל רוזחנ הנמאו . כ'ע , רכש

 ריבהל ליכשמ לכ ילגרל רנ היה ךעדאו ךיכרד תא אנ ינעירוה ורמאב (ונרכז

 תעידי אוה הנה , וירבדו תלוזה תנוכב םותסו השקה לכ תנבהל ףררה כ

 , הרז  הביתכ < אורקל הצורהו ינירמהו אפורה םג יאלה , ויתודמו  ויתוכילה

 תויתואה תרוצב בתוכה גהנמו םישנאה תנוכתו תויחלה ןיבהל וניע םאתפ ןתי

 ןיבנ .ןעמל ונימכח רבדב השענ ןכו ,שרדנה תמאה לע דומעל .ץרחי זא יב

 ךיאו םהיכרד ליבשנו עדנ יכ , עשפו  תולכסמ המהו ונחנא וניקנו םתירחאל

 רשא םינטשפה יכרד לככ שורפה רצ לע ורמאנ אל םיבותכה לע םהירבד בור |

 לבא , םדקו רוחא רופסה תארוה יפכו םגינע יפכ םמצע םירבדה תנבהל ונוכו

 וניהלא לש ויתורובגו ובוט יכרד לע תורוהל םא ;ץוחה ןמ .םידומלו םירבדל

 קיחרהלו לכשומ הזיא דמלל וא תותיחפ הזיא תונגו הלעמ וזיא חבשל וא

 תנוכל םיסחיתמ יתלב לבא , םמצעב םינוכנה םירבדה ןמ אצויכו תולבס הזיאמ
 םיבותכה גל
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 המ הארת אלה , רכזלו ןויצל םהילע םתוא ומש הז לכ םע רשא , םיבותכה

 ו םיקלח ינשל תושרדב םדאה ינב וקלחנ :ל"זו ג'מפ ג'ח הרומה ברה בתכש
 םרמשלו תושרדה תמאל רבגתמו םחלנו קוספה ןינע רואב םהש המרי רחאה
 קוחשל םבשחיו םתוא הזבמ ינשהו , םילבוקמה םינידה טפשמכ םטפשמשו

 יתשמ תחא הניבה אלו ; בותכה ןינע הז ןיאש הלגנ ראובמ אוהש רחא
 םשרדמכו , אוהה ןמזב הכרד םסרפתה רשא רישה תצילמ דצ לע םחש תותכה
 חובדה לע ריהזהל הצילמ אלא וניאש ךינזא לע ךל היהת דתיו בותכה לע
 ןיא קרפ תודגאה שורפב .ל"ז א"בשרה ןכ ומכ . עומשל וליפאו הנוגמה
 ורמאי .ןכ לע שרדב הניפסה קרפ בהובאה ואיבהו האורה :קרפו ןידמוע
 ונימכח תנווכ : ל"זו בתכש , 'וגו (שפנה) ןובשח ואוב (םרציב) םילשומה
 םנורכז חכשי אלש תונושלב םיבותכה לא םכימסהל איה הלאה תושרדמב
 לע יטאנ"אקיר םכחה םג .הככ םיבותבה שרפל ללכ םתגוכ התיהש אל , וניפמ
 םימעפ וניתובר יכ ררועתהל ךל שי :ל"זו בתכ שיא םיעבש יל הפסא בותכה

 רכזל קוספ ואיביו  ,הרורב היאר ךותמ וא הלבקה רצמ יתמא רמאמ ורמאי
 ע"א בתה הבר הפ . ומָכ פ'גיתוצמה  ןיגעב וכ: רע , אמלעב אתכמסאלו

 םרמאכ | , אתכמסאו רכזל קופפה ומשו ונינומדק הוקיתעה הוצמ איה לזו
 ושקחו ,  יניסמ השמל הע ןיציחמו ןיציצח ןירועש ג'פ :ןיבורעב כ'ג ל'ז
 הוה קוספה לכ קחצי ר"או 'וגו הטה ץרא ביתכד והנינ אתיירואד ןירועש
 ,אוה אמלעב אתבמפא ארקו יניסמ השמל הכלה ןיא וצרתו 4 ,רמאנ ןירועשל

 , אוה אמלעב אתבמסא ארקו ןנברד ןימבי ץלוחה 'פ ןכ םג ישא בר רבדכ |
 .םהב ולתש המכחה ירבד םג רוכזנ הנה וניפב םירוגש םיבותכה תויהל יכ |

 ולא םימ תוכרב יל יתישע תלהכ שרדמב םר :אכ םיליחתמה לא הז ליעוי טרפבו
 לע קפס ילב הזו = ,תוקונתה ולא םיצע המוצ רעי ןהמ תוקשהל , תושרדה
 םישרדמ וארקנ ןכ לע יכ הארו ,ורמאנ דחא תילכתל םלכ אל יב םתצק
 ותחנה רקע יכ ךל ראבתי הזה ראתה רחא ךשפהב רשא ,םישורפ אל
 ןיא תישארב תלמ לע ורמא ,ונממ קוחר רבדל ןווכמה טשפמ תאצל אוה
 א"כ ר"בבו , 'וכו הרותה ליבשב לארשי ליבשב ינשרד אלא רמוא הזה ארקמה
 השרמ יבא הכל יבא הדוהי ןב הלש יִנב שרדיל אלא ה"ד רפס ןהנ אל
 הידוהיה ותשאו הבר ארקיוב םג , 'וכו השרמ לש ר"ב בא הכל לש ר"ב בא

 אל אריס ןב רמאמ לע קלח 'פבו . 'כו דבכוי וז שרדיל אלא ה'ד ןתנ אל

 תא תיחשת אל ביתכ ימנ אתירואב היטשפמייא ורמא 'וכו הינדואמ אנרלג שוטנת
 ןכש .,הכרדכ אלש לועבל אלד ל"מק אעראד אהרא אשררמ יאו  ,הצע
 םיחיר לובחי אל ל"ת דצ לכמ לוכי ורמא ךב לשמי אוהו לע 'כ ר"בב
 רבכש המ רבלמ , ש"ע א"כפ האיב ירוסיא 'הב ם"במר בתכ הפי םג . בכרו

 בייח הכרדכ אלש ותשא - אבה הנ ןב ורמא רכזנה ר"בד ח"י השרפ
 התימ ,



 | חצ הניב ש קרפ ירמא

 = | רשא ,דחא רשב םישוע םהינשש םוקמל דחא רשבל ויהו רמאנש התימ
 דגנ ינשה ורפסב ןופיסויל הז רוסא לבקתהש רשפא תורכזנה תושרדה לכמ

 ןיעט (ןיפהוי רפס) הוה לצאל לצא ןיב טחשנ דימת 'פ םרמא ןכו ,ינו"איפא
 קוספ ל'זו ךורעה לעב שרפש ומכ אל וב הנווכהש , אשרד ילמג האמ עברא
 יכ ,  'וכו ןיעט הוה הזל הז ןיבורקש פ"עאו לצא ופוסו לצא ותלחת ה"דב אוה
  ירבדמ ןבומה יפכ אוה תמאה לבא , וטושפמ בותבה איצוהל הבס ןיא וירבדל
 םיקוספ ' אצמת 'ח השרפ ףוס םש יכ .ונינפל ח"בפ םריכזנ דוע רשא י"שר
 / םת\,יב םושרפה םעו 'ט השרפ ףוס םג םלכ ולפכנש ובשו ןועבגבו םיליחתמ

 ךומסבו 'וגו םינושארה םיבשויהו םיליחתמ םיקופפ 'ט השרפ שאר רוע םשְו
 הנידמה ישאר הלא תשרפ ארוע רפסב םנורכז אב רשא , 'וגו םינהכה ןמו
 ישוק ינימ .ינש הזמ ודלונ יכ ןפואב , תואחסנה יתש ןיב בר שרפה םע
 ףוסר לצאל 'ח השרפ ףופד לצא ןיב אוה לכהו , הבורמ ףולחו לודג רותי
 טשפמ תואצוי תונוכ לע שרריל הנתנ הלמו הלמ לכש ל"ז ורמא ןכלו , 'ט השרפ
 אידהב םיחיכומה ל"ז םהירבדב ואצמי הלא תלוז תומוקמ הברה ןכו . רפסה

 תושרדה תצקבש דע , שררמ ןפוא םושב ראותי אל וטושפכ בותכה רואב יכ
 הדגא שרדמ יתעמש רמואו ראבמ ל"ז י"שר אצמת טשפה לא ראמ תוטונה

 הלאה םיכרדה רשא , 'וכו בקעב ּוחוא בקעי היה ןידב וטושפ יפל ושרודה
 םאש המ יפכו , האירו'גילאו ילו"במיס הרופ"אטימ תומואה ימכח לצא םיארקנ
 ילת םהרבאד הירמ רמאיו ףיקתמה המתי ונינעמ אלש רבד לע תישקה
 םהישורפב וצה רשא הלעמל םירכזנה םינורחאהו םישרפמה ןכ , אינת אלרב אינת
 .תוישרפה שלש תוכימס ןינעכ , תושרדל םיבותכה יטשפמ ושקהו ונימבח ירבד לע
 ןילטב םהש הארנ םב אצויכ לכו הלא םהירבד אלה ; המודכו הרקעה רברב
 תנוכ יפכ וטשפל הז וכלי וינפ רבע לא שיא יב תויהב , ןיקיבשו ןיתיבש
 םיחלא ירבד ולאו ולאו ונרכזש ומכ ול הצוח הנוכ וזיאל ושרדל הזו רפסה
 םהישרדמ לכ אל םינפ לכ לע יכ תכרטצמ ותעידיש הממו .רבדח תמא . המה
 תואצמהה יפכ םתאמ ורמאנש טפשהל , אתחמ ארחב ונלצא ולעי םיבותכה לע
 קלחב תותירכה לעב ןושמש וניבר רבדכ שי לבא ; םמצע תמפחמו תורכזנה
 תשרדג הרותה (לאעמשי 'ר ינתדכ) ןהבש תודמ ג'יה ןיב שרפהל םלוע תוביתנ
 רשא תוביתנ םיתשו םישלשל , םינידו תורומחו תולק םהמ ןידמל ונאש ונייה
 ונא ןיא םהמ רשא תשרדנ הדגאה (ילילגה יסוי 'רב רזעלא 'ר רמאמכ)-םב
 לכמ תחאב דמלנה לכ הנמאה יכ , ונרכזש הרותה יפוגמ דחא םוש ןיאיצומ
 ןיאש רומג טשפ אוה ירה , שרדמ םש וילא סחיתי םגשב תורכזנה תודמ ג"יה
 אתפסותב ל"ז םהל אצמת ןכ לעו . המואמ רויצ לא וכשמלו וירחא רהרהל
 ם"במר ואיבהש דומלה רדס ןינעל םירבד ולא קרפ תוכרבו ז"פ ןירדהנסד
 ורמא שרקמ שיאה קרפבו , שרדמל ןיקקזנ הדגאו שרדמ ,ד"פ ת"ת תוכלהב

 לע
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 ןנתוי 'ר (תוינשמ יספלאו י"שרפ) תוכלה .רמא היקזח , הנוש ינאש תנמ לע
 יפוג ונרוי רשא שרדמה אוהש הרות שרדמ ארמגב ןנישרפמו , הרות רמא
 'רד תובאב ורמא וילעו . הרות ירתס דובכה רצוא רפס תעדלו , רומאכ הרות
 תוכלה , המכח םעט םעט .אל תוכלה אלו שרדמ ודיב שיש ימ לכ ח"כפ ןתנ
 רובג .תוכלה אלו שרדמ ימנ יא , אטה תארי םעט םעט אל שרדמ אלו
 הוו הז .ודיב שי = , ודיב .ןייזו שלח שרדמ אלו תוכלה * , ןייוזמ וניאו
 הרוה לש הז שרדמ ונלצא ברעתי אל הניחב םושבו , כ"ע , ןייוזמו רובג
 הרות אוה הז יב , םתס הדנא וא הדגא שרדמ יוול םשב ראותמה םע 'זנה

 , ונינבלו ונל ונושלו ובתככ המצע
 תורזו ןויע םוקמ ונל הלגתנ הדגאה תוצוחב םיטטושמ ונדוע הנה ךא

 םירמאמ ל"ז םהל םתודוא לע ונאצמ יכ אוהו . וילע רבודיש תמאב יואר אלפנ
 אנושכ והארנ םתצקב רשא יול ןב עשוהי 'רל טרפבו ,הבר הריתס ילעב
 לע זרזמו םהב קשוח אוה םהצקבו ,ץראה רפע דע םליפשמו תודגאה תא
 תכסמבו תבשד ימלשוריב אלה .םימשה אבצ דע םלטניו םאשניו םדומל
 ןיאש רמולב) קלח ול ןיא הבתוכה אתדגא אדה ל"ביר רמא אתיא א'פ םירפוס
 , (הידיר יבגל ףא ןיקמטצמ וירבדש רמולב) .ךרחתמ השרודה , (האנה הב ול
 כ"ג אבוהו ימלשוריב םשו ,(הרות דמולש ימכ ונייה) רכש לבקמ וניא העמושהו
 , אהדגאב תילכתסא אל יומוי ןמ ל"בירא : (* שודק התאו .קוספ םילית שרדמב
 ,וניבא םהרבא לש ויתונש דגנכ הרותב תוישרפ ה"עק בותב תיחבשא אנמז דחו

 םימעפ ג"כק ,לארשי תולהת בשוי בקעי לש ויתונש דגנכ םירומזמ .ח'מק
 םב"מרה ורכז ןכ לע יכ) 'ה שודק ןרהא לש ויתונש רגנכ היוללה ןינוע
 םע רמולכ , אלילב תיעבתמ אימא יכה "פאו | ; (הכונחד ללה 'הב ל"ז

 ללוגתהו ללבתהל היואר .איהש יתרמא ,יפויו תומיענ תצק וז הדגאב תוארה
 רמאנ אלש בוט יכ ןינעל הרפה תא חגנש רוש 'פ אצמת ךפהבו .רפסה ןמ
 תוכרבו | , הדגאב יקבה ל"ביר לצא ליגר היה םוחנת 'ר תונושארה תורברב
 , אתדגאב ל"בירד הימקו אתעמשב יזפ ןב ש"רד הימק .חיכש הוה ימיש בר ק"פ
 , תודגאה ולא ל"ביר רמא 'ה תולועפ לא וניבי אל יכ ח"כ רומזמ םילת שרדמבו
 ; הדגא ילעב המכח .ילעב םינבל הכוז ל"ביר רמא 'וגו הקרצ ףדור ארתבד ק"פו
 בישהל לכונ 'זנה ל"ביר .תוטרפ לע .יכ אוה תמא . תראובמ הריתסה ירה
 יכ ,וז הנש אל וז הנשש ימו ווה ל"ביר ירתד ךמאנש םא : םיתשמ תחאב
 "פו ווה עשילא ןב לאעמשי  'ר ירה הצילח  .תוצמ 'פ תופסותה ולעהש אה
 | היב .רדהד ימנ יא ,אבוט והיתוכדו ווה הבהא רב אדא בר ירת תוינעתד

 \ = יטהרד ןנבר אניזח הוה יכ שירמ תוכרבד ק"פ אריז 'רד איהה יכ ,אתיימקמ
 , אנטיהר ימנ .אנא 'ובו אהל אנעמשד ןויכ 'ובו יללחמ אק אנימא אתבשב

 אהכו
 | ו "ו סכנס ז"טפ סירפוס 'סמכ :כ"ג .ןייעו (*
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 יל רמאד ןאמ אנימא הוה שירמ ח"פ ק"בו ןישודקד ק"פ פסוי ברד אהכו

 אמוס יל .רמאד ןאמ 'וכו אהל אנעמשד ןויב 'ובו תוצמה ןמ רוטפ אמומ

 אצמתש ומכ , תודגאה תא אנוש היה הלחתב יכ רשפא ל"ביר ןכ ;  'וכו .בייח

 (ז"נק ףד) דבכנל .ברּוא הלקנהש ראותמה ורפסב ירדנסכלאה  הידודי כ"ג

 ראותמבו (ג'סשת) שנועהו רכשה ןמ ראותמבו (ה"רת ףד) הלמחה ןמ ראותמבו

 תואצמהה גהנמ תא הכ לכב קיחרמ .אוהש , (ט"פשת) דספנ יתלב םלועהש

 םי,במ אצמהב ,םלצא הדגא יכרד קפס ילב םהש יטי"אופה ומרי רשא

 אל המכח תילכתל וליפא יכ שפנל ץוח ונניא רשא המודמה וקיחרי הבכש

 םחבש לע  וניתוברל םיאצמנ םירמאמ עמש ל"ביר אוהש ןויכ םנמא , הולבסי

 ישוקה רס אל םוקמ לכמ , ףרוע אלו םינפ םהילא הנפ םרכזנ ךומסב רשא

 המצע הריתסה ל"ז םימכחה תדע ןיב וניאר ונאצמ ל"ביר תלוז הנה 'יכ ורקעמ

 אתדגאד ארפס אמח אייח 'ר אתיא אליעלד תבשד ימלשוריב אלה , תרכזנה

 / 'וכו אצויש הגנשכ תוה אבתכ יד הדי עטקת תואבט ביתכ אמיא רמא

 , ימסק ירפס ןול חוצו אתדגאר ןילאל רטנקמ הוה אריעז 'ר תורשעמד ימלשוריבו

 ןיקזנה 'פ ורמא שודהלו . בתכל הנתג אל אתדגא ורמא ז'פ םירפוס תכסמבו

 ורמא ןיעבשנה לכ 'פב םג , אתבשב אתדגאד ארפסב ןייעמ הוה ןנחוי 'ר

 יש"רפו , ימד ריכשהלו ליאשהל | ןיושעה  םירבדכ ימתימ אתדנאד ארפס

 ןישרוד ןיא 'פ  אצמת הז לכ ךפהו , רידת וב דומלל יושע םדא ןיאש

 / םימכ םדא לש ובל ןיבשומש הדגא "ילעב ולא .םימ ןעשמ לכ ורמא

 הלשבד אתליכמבו  ,ןייכ ורמא .רמח התשת בנע  םדו  בותכה לע ירפסבו

 ינב  תוגונעתו  תלהק שרדמבו | , ןמכ ורמא דג ערזכ בותכה לע 'ו\ השרפ

 לב לע בקע תשרפ ירפסבו ,  ארקמ לש  ןיגונע ןהש תודגאה ולא םדאה

 םלועה היהו רמאש ימ תא  ריכהל ךנוצר ,  תודגאו תוכלה ולא 'ה יפ אצומ

 ןוסכנ ריתע תמש ימ 'פו ,ויכרדב קבדתו וריכמ התא ךכ ךותמש הדגאה רומל

 וירבד אצומ התאש םוקמ לכ םדה יוסכ 'פ ףוסו , תודגא לעב הז יבמופ ריתע

 : רשא תובר הלאכו . תסכרפאכ ךנזא השע הדגאב יילילגה יסוי רב רועילא 'ר לש

 . תאז המ רמאל אלפתי הריתסה לע דמועה לכ תמאב

 ל"ז ארירש בר יתמאה ןואגה היהי הזה רצמה ןמ ונאיצוי רשא הנמאו

 הרונמה לעב םאיבה םירמאמב ל'ז יאה בר  ןואגה ויכרדב ךלוהה ונב םגו

 : ל"זו בתכ .תודגאה רבד לע וירתס תלגמב ל"ז ארירש בר :יכ הזו , ותמדקהב

 ונב :יאה ברו , והנינ אנדמוא הדגאו שרדמ ורקמו יקוספמ יקפגד ילימ ינה

 שוריפל .ףסוי 'ר ארקנ םכח רואב אוהש חנעפ תנפצ רפס לעבל אצמנה יִפכ

 ןינעב תומש 'פ  תיתימאה ותחפונב רשא וירבד ואיבהב הרותה לע עב"ארה

 : ןיא שררה לע םינואגה ורמא + ל"זו בתכ ל'ז ע"באר אוהש השמ לש ותדיל

 ל'ז ןואג יאה וניבר + ל'זו 'זנה ףסוי 'ר שריפ , ונמיה ןיבישמ ןיאו וב ןישקמ

 םתב



 הניב ומ קרפ ירמא 19

 שרד דחא לכ אלא ןה העומשכ ואל הדגהה ירבד יכ ועד ולש הנינח "פב בתכ
 ןיכמוס ןיא ךכיפל ךותיח רבד אלו רמול שי רשפא ןוגכ ובל לע הלעש המ
 חנעפה ירבד ןאכ דע ,שוריפה הז ' ומכ בתכ הלאש תבושתב םגו , םהילע
 וניבר ןואגה הז יכ 'זנה ומוקמב הרונמה לעבל הארה בושת דוע הנהו , 'זנה
 הצוח םיבותכהו ארמגב .םיבתכנה הדגאהו שרדמה ןיב המ לאשנ רשאכ יאה
 ולאמ רשא ,הב עבקנ אלש הממ רווחמ .אוה ארמגב עבקנה יכ'בישה , הל
 אמלעב אנרמוא לבא תלבוקמו  תיאדו הכלה םניא קפס 2 תודגאהש חקנ
 , רמחנו ביבח בוהא וינפוא לע רובד רבד הנממ 2 . התוא איצממה ןמ
 2 הנואי רשאכ םשה תא הב לוטיל הכוז םדא לכ אל יכ ךפהב כ"ג הנממו
 לע רשאכ יבה וליפאו רבג ןאמ ןניעדיד אביקע 'ר האר .הניב ירעש רתיב
 םשכ 'פ ימלשוריבו , דחפלצ היה אוהש הדגא ךרד רמא קרוזה 'פ ששוקמה
 ןיבו ךכ ןיב רזעלא 'ר ובישה , םעלב אוהש רמא לאכרב ןב אוהילא לע
 ןוסרכ יד בותכה לע ןישרוד ןיא קרפ יכ דע , ןידה תא ןתיל התא דיתע ךכ

 לצא ךלו ךיתורבדמ הלכ תודגא לצא ךל המ אביקע רועלא 'ר ל"א , וימר
 אל ל"ו םהירבד תבשב הלעמל ונעצהש המ לכ םע ןכבו . תולהאו םיעגנ
 אוה קפנו דגנ ןושלמ ןראת תארוה יפכ ןתילכת רשא תודגאה יכ רמולמ לדחנ

 איההכ ןזאה תעימש דבלב אל , ונירבד עמשמ לא םדאה ינב תובל תא ךושמל
 ותויהבש , יתיער הפי ךנה קוספ הבר רישו ךנימי תיטנ קוספ אתליכמב 'רד
 םישש םירצמב הדלי תחא השא רמא ןררועל ידכו םנמנתמ רובצ האר שרוד
 ךשמהלו םידומלה תא לבקל רקעה אוהש בלה תעימש לבא ;רחא סרכב אובר
 ורמאש המ ןוימדל , 'תי ותבהאל .טרפבו תולעמה לא תויתיחפה ןמ םהיפ לע
 רוע לכ , הילא תובבלה תא ךושמתו,ץלאת רשא הצילמה לע תומואה ימכח
 ירפסה רבד ץמאתיו . םיעמושה לצא ולבוקי תעדו םעט בוטב ויהי םהירברש
 וילשמב לדתשמה יאדוב יכ , הדגאב קוסע לכה רצוי תא ריכהל ךנוצר 'זנה
 ךשמנה אוה שממ ובל אלה 'תי ותרכהל ןומהה בל תא ךושמל וירבד תצילמו
 ימ הנמא . ונרכוש הלהתה ירמאמ לכ ורמא תוחבושמה הלאכ לעו , םדקמ
 חור :יכ ונרמא ירחא) ויתותפשב ךרטצמה ןחה עבטה ןמ ול קצוה אלש
 םירפוס ינוקת ח"יה לע ט"יפב רוכזנ רשא םתואכ םירבד רמאיו , (שונאב איה
 אתקיספב םירפסה תצקב םיאצמנה ןמ ןהב אצויכו הרותבש תודוקנה רשעו
 ; ארמגב ועבקוה אל ל"ז יאה בר רבדכ רשא , םהימודו ריכבא שרדמו ונדמליו
 , ובבל םתב רמאי וירבדמ דחא רבזל רשא שיא אצמי םאש תואנה ןמ הארנ אלה
 ידומלב ותוא םותחא אל ינא יכ קנויה [תא ןמואה] אשי רשאכ ךקחב והאש יחא

 שרדמ לע רמאש ךלמה ינפל וחוכיוב ל'ז "במר לע ונעמש רשאכ . קדוצל
 ..םימשל ותנוכ רשא וירבד רחא רהרהנ אל ונימאמב אהת , דגנתמה לא דחא
 ןיבש תושרפה המכ ןינעל .ב'לר  ןמוס ויתובושהב ול אצמת הול בורקו

 תרוסמה
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 והינודא '] אצמת האי'ציניו תוארקמ  תמדקהב םג רשא , ארמגהו תרופמה
 םהב שי םא רמאו הז ללכ ןתנ ל"ז ן"במר אוה ; םעט בוטב םהילע רבדמ
 םנ . כ'ע תוטהל םיבר ירחא אל םאו ארמגה ןמ רוסנ אל םיניד לש אתוקפנ
 לא בלה תכישמלו 'זנה ארירש בר רבדכ אמלעב אנרמא הדנא לכ תויהל
 ילוכ הארת ארמגב תועובקה לע ףא הנה , רומאכ םידומלה ינימ לכמ דחא
 לע ןהמ ןישקמ ןיאש רמולכ , ןהב ןישקמ ןיאו ןהמ ןידמל ןיאש ודומ אמלע
 ףוס - ירזוכ םכבחל אצמתש המ ידעלב אלה , ןהילע תלוזה ןמ אלו תלוזה
 ינניא רשא םירבד ואצמנ ארמנב יכ רזוכ ךלמ ךינפל ינא הדומ :ל"וו 'ג רמאמ
 םתוא םהו , ןינע רשקב םאיבהל אלו םיקיפסמ םימעט םהב ךמיעטהל לוכי
 םמצע ל"ז םרמאמ תעמש רבכ ; 'וכו םלרתשהמ םידימלתה הב .וסינכהש
 הגיגחד ימלשוריבו , ןה הנמא תושרדמ יכו .הלעמל ונרכזש ריזנד ימלשוריב
 תוירוהד ימלשוריבו , תודגאה ךותמ תובלה ןירמל ןיא ורמא ב"פ האפרו

 ריתמ אלו רסוא אל הדגא לעב הז םיהלאה וטילשה אלו קוספ תלהק שרדמו
 ברה איבהש ומכ הדגאב ןישקמ ןיא שרדה לע ןיבישמ ןיא ורמאו . 'וכו
 קלח תנשמ שורפב הז לע ךיראהש -הממ רבל , ותמדקה ףוסב הרומה
 טרפב דועו , ג"מפ ג'חמ הלעמל יתאבהש ונושלב יתכוד המכב ומצע הרומבו
 םילילאה תכסמד ק"פ א"בטירה ןכו . , ןטשפכ תושרדה ינימאמ תוזבל ו'פ .ב"ח
 האורה קרפב ןואג ן'רהו , ךלוהו טעמתמ םוי ןושארה םדא הארד איהה לע

 הל ימדד לכבו הבוא איה אתדגא אתלמ אה ל"זוו  אימט אבוא השעמ לע
 השקי אל הלאה םירברה לכ ללנבו' . הדגא ירבד לע ןיכמוס ןיא ןנבר רומא
 ילעב ורכזש ומכ ידרהא ןרתסד יתרת תוקולח תודגא הארת םא ךיניעב
 דע בותכה לעו חקל ויחא הצקמו בותכה לע י"שרו , תומביד ק"פ תופסותה

 יפכ הרמאנ הנהמ תחא לכ יכ ; והיתוכדו םלסה תארמב יחרזמהו םימי שדח
 רבדה לעבו , הז םעטל וא הז םעטל םעה בל תא ךושמל התוא ךירעמה ךרוצ
 הארתו , ךרהתמ אוה 'זנה ימלשוריה רבדכ לבא תורמסמ הב עבקי אל ומצע
 רדה אוה תיל ךל רמא ןפלוא ןמ יא 'וכו הטיחשל ןינמ הרקעה ןינעב ר"בב
 ןהמ שי תודגאהש הארנ הז יפלו . היב אוה ררה ךל רמא הדגא ןמ יאו .היב
 המכב ל'ז ורכז רשא רוניד רהנמ םיארבנה םיכאלמה לא המ רצב תומוד

 , ומל ובש אלו ואצי םתריש םרמא ירחאש (* יתכוד ל
 ותילכתל םדי לע ןשררה עיגה רחא ןהמ תצקה ןכ קוספ יקנכ = סניסו .ח'ע

 ןהמ איבהל ודקפי אלו ורכזי אל , רומאכ הצרנה , יל ידסס
 איבת אלש ומכ , לכשה ןמ םיקוחר םירבד תתמאו ויהנש םישעמ לע היאר
 הז לכו ,הלעמל ונרכוש 'ר רבדמ רחא סרכב אובר םישש דלוה לע היאר
 הכלה ןידמל ןיא רכזנה האפרו הגינתד ימלשוריב רשא ללכה לא בורק

 | , תודגאה  ךותמ
 ומכו
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 | רבדכו ןה אנדמא תושררמהש ארירש בר רברכ ונרמא לצא ןכ ומבו
 = טופשל דוע לכות , הלעמל ונבתכש ומכ לשמ ראת םהל סחי רשא ל"ז מ"רה
 רומל דבלב אל , םינוש םירומל לע ונריעהל ארירג האצמה ןהש ןתצקב
 ןוימד , הנהמ תתאב הברה םידומל םג תובר םימעפ לבא תחא הדגאב רחא
 = , חריה תא יתטעמש לע הרפכ ילע ואיבה תופרט ולא קרפ עודיה רמאמה , הז
 רמאמ שרפל ומצע תא קחד תועובשד ק"פ ל"ז יספלא ברה יכ תעדי רשא

 . הרפכ ינפל ואיבה יזפ .ןב ןועמש 'ר רמאמכ הרפכ ילע ואיבה שיקל שיר
 וירבד ףוס יכ דבלמ , איהה הכלהב ול אצמנה לכ יפכו המש ותסרג יפב

 םכחה זובי אל הנה ; ןגוהכ רורב ונניא הרפכ ןברק  ילע ומילשתש ידכ

 תונמל יואר ןיאש לע ונריעהל האצמה קר ונניא הז לכש רמאת יב .ךילמ לבשל

 רשא םישנאב האנקהו תורחתה ןמ קחרתנשו , דחא רתכב ןישמתשמ םינש

 לכשו , ומצע תא טעמל הרמ דגנכ הרמ אוה הז לע שנועה יכו , ונליגב

 , םלועל םיאנו םיקידצל םיאנ םה חריה תא םהב םייפל םישרדנה .םירבדה

 . אריגנא ונמתמ אלד ל'ז םהבתשה ךרד לע הלעמה םדא שנועב רהמל ןיאשו

 < , הרפכ שקבל ול תואי הלעמה לודג וליפא אטוחה לכשו / ןנברמ .אברוצד

 ויקספ רפסב רשא הלטילוטמ ריאמ וניבר לודגה ברה ןכו . הלא דבלמ םירחאו

 ב ל וול (" 7 יתערל ללוהמה (* ארתב אבבד

 ז'ס סופלס .'ק = סנעכ קפעכ ןסרסמ  תשרד א"ס ןמיס רופחי אל קרפב .ואיבה ירחא
 יקספפ רפוי ךוכ6  סלטילוט לפמכ הנינעב רשא , קלמע רכז תאו םודאב רכז לכ
 וכס .דסמ סלי ןולנסכו סיס שיכל הימר 'ה תכאלמ השוע רורא םיבותכה ואבוה

 | ו ו הי יעא .: לזו בתכ םדמ ברח ענומ .רורח
 ורודמ תורוד המכ רחאל והנירמא והימרי יארק

 וט קרפ 200

 | לוכזיש וכ .יפיסכ לכו , סדכל סכמגס
 = קרפכ קמ 21 סינורסטס ןמ סכמ סופט

 והל ירימג ווה ארמג והלוכ ,  באויו דוד לש
 והניכמסא והימרי אתאו יגיסמ השמל הכלה |

 םירפוס לש םאטח השק המכ ונדמלל , יארקא
 'ה תכאלמ םישועה םתלוזו  תוקונת ידמלמו

 התימ םיבייחו רוראב סתויהל יוארש , הימר

 ןיאש תמאב הארנ אלה ,כ"ע ,םימש ידיב
 לעב יב ןעי | , הקורפל אלו ותישקל אל םוקמ
 לבא ,היהש השעמל הזב ןווכ אל .רמאמה
 אטהה השק המכ ונדמלל ותאמ האצמה לכה
 היל אחינ אברדאו . ל"ז אוה בתכש ומכ 'זנה
 לא הרעה ישוק הזיאמ ראשה רמאמה לעבל
 רוכזנש ומכ וטשפכ השעמ | ונניאש ארוקה

 ובשיתי הזה ךרדה לעו , אבה קרפה ףוסב רוע
 םירמאמ

 :נ"זו כסכ 'מ ןמיס םיכס סל רכומס
 = יסד ןל עמטמ לטננס וניכרד סייגוסמ
 | ספ לכו לוס. ו; כמ5 ספד .לקספ
 רזעילס = 'רד .סיפגוטפ רתכל .וכוסבס
 סזכ קפפ ילכו , 'וכו סיכ םירג סוס
 . סינידס קוילסע רפי לככ סג סטע
 סגסו . וגל .65פיו ןקי ימ ל'ז יספלסכ
 יוגס ד"כסרס ירכדמ לס ןכומס יפל
 | לכנס ריפמ וניבכ סז ,ופלכק רפס ףוס
 . לכ ףסוי 'כ לע ויס6 ןכ ו וככ סיס
 | ורפס ינפמ לע6 עגיפ '] יוגס כיסמ
 . סלעילוטל סטכסכגמ ודסי וקלכ

 | ינככל כתכס לוס ,סז לוס םאו
 וכסכב וונע רמפס עדמס 'פ דגנ קפרכ
 =: ל" .ם0ק6 סיעיפ סכופ6 ליחסמס
 | .יכיקו סלות סנסמ .טלקנס רפסס סוס

 < עדוו
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 ןפוא  הנהו . הלאב אצויכ םיבר = םירמאמ סלו תלוסמ) 06 שי ס5 עדוו

 .דאמ ליגר ונאצמת תואצמהה ידי לע דומלה = | < (* לרקמל 0 ,שי
 םהש קר , ונינפל 'מ קרפב דוע רוכזנש ומכו תומאה ימכה לצא םינומדקה םימיב
 חנומה ןמ רשא ונימכחו אמלעד ילימו םייח ילעב ירופסל םהידומל םיכמוס ויה
 איה אלש רורבב םהל עדותה םע , הרותה ירופסמ םואיצוי הב אלוכד םלצא
 | , הירָבד טשפב הנוכה התיה

 פע םירברמ וגדוע םירכזנה זאי'רה ירבדל קזוחו הרעה תפסותל םנמאו
 רשא הז טרפ ריכזהמ לדחא אל , ןהיכרד לכ ראבל יתנוכ ןיא םגשב תודגאה
 םיעדוי םתויה םעש אוהו , ל"ז םלצא ראמ הבורמו ןהמ תחא תנבהב ירקע אוה
 פע .םירמאנ םירבדב הנוכ וזיא לע .תורוחל אוה ומצעב ןושלה תלוגסמ יכ
 ומושפכ וניבהל ןיא יאדוב רשא םכבבל תלרע תא םתלמו ומכ , דחא ןפוא
 דומלו הלועמ .תילכת הזיאל ל"ז םה הנה ; העימשהו העינכה לע ורול לבא
 רמאנ ולאכ אוהש ומכ שממ וניבהל בותכ הזיא לע ןמצע תא םיעבוק ,רבכנ
 ןמ .ביתכו ייניס רה לע 'ה דריו ביתכ 'ד אתליכמב םרמאכ . ומצעב תמאל
 יבג לע ןעיצהו םינותהתהו םינוילעה םימש ןיכרהש דמלמ ,  יתרבד םימשה
 פלאו הלא םהירבד רשא , םהילע רובכה אסכ ידריו הטמה לע עצמכ רהה
 הצילמ םהש רמאי לבא , ןטשפכ םחקיש בל לעב לכ דושחל ןיא ' םב אצויב
 קברהל ודובכ תגרדמ לוביבכ יליפשמה לארשי תיבל 'תי ובוט בר.לע .תורוהל
 יפכ םירבדה תא רתופ ותויהמ רמאמה לעבל אצי הזה ןווכמהו ,םהב
 ילימ רמ ןל אמיל שרדנ ותויהב רשא רכזנה ןנתוי 'ר רבדכ ,שממ  ןבתכ
 וטנח ידכב יכו ןשקמה וילע המת רשאכ , תמ אל וניבא בקעי רמאו אתדנאר

: 
 אייטנח :

 ל"ס וכיוס ס"עלס סוס סונפכ ,,'זנס כ"כ יקספ לעכ = ספועיכוטמ | מ"כס סו וכ קפס ןיס (*
 . ןיסקויכ ש"מכ 'דח ס"ס פנס רטפכו | עדונכ םיפעטסוכ5 = תיב) טקיתס | סוסו .יוגס סורדוט רכ | ליפפ
 ק'ת .סוס ריסמ | 'כ וכו |, ז'פסת ס"ד תנטכ .סליקשמ .תכידמנ סמלנפרגמ תרכ םסגיפ ןכ ףסוי 'ר לכס
 ף"ירס דימלפ .סיסו ז"לתפ פנס דל ףסוי 'ל וכו , דסכע :ןכ ךנמס תדוכע | דכוע .סיכ| .סילפ םוסנו
 וככ רולפ .'לו ,  סינט ח') ל"קתפ .תכט רייס דע ג"סתת תנס ןויסמ ולסכ לע כמי ף'יכס וכר פופ וכתלו
 קחפי .כ"לסו |. (סעו סע .ד"כללסכ סככקס 'ככ ₪ לכ ןייע) ותנכק ילעכו  וודופכפ :ויס וית6 ןכ רופפ 'לו
 .ף"וכס דיפ)ס יונס ם6גמ ןכ6 ףסוי כ"ס לט רוחל דככ ומ וגכ ןכ סיסש ספרכ) יוכס .עלגמ ןכפ .כוסמ ר"רסכ
 כ'5 ןקנ .ר'ח סעו ל'גס כ"כ | יקספ לעכ יו)ס סולדוע כ"כ ריפמ ר"ס סע סלוטילוטכ = ןויד סיס (ל'לס
 ס)וכ ויסו , עגס 'לסכ | ש"ק ןמיס גוסנמס 'סכ .סלורס ס6כי = רססכ | , גיסנמס ס"עכ יתכיס ססלכל
 כג כ"תמכ .וכנש רכתמס .כרסו -- | . סילמז לדסכ ספי סכוע סזו יטימסס ף6 סנולתלס סלמס יפחכ
 בוסס .'כ סיסו + "זו וכ כותכס ד"כסלס) סלכקס 'סכ סופדס תועטכ סעתנט .ססלנו ,קד 55 'יפסיט
 סוסו ל'5\ סופדכ תוכמ 'כ ועמשנ ספ) סיסו , סיכפ סוטנו פ"ת (ף"ילס דימלק םסגימ ףסוי .'כ לש) ויכמ
 . "וכו סנעמל וכלכוסע ומכ סידלכ ךלמס  ינפלמ סטלנלכג תנודממ .סרוכס סוס ףסוי 'כ .(לכ וכ

 סוכמז רדס) ככ סע 6) = גנפומ יכסמ .סג וכ 3" לכסמס כלס לע םונפס) .ףיסוס) עי לסל
 ףסוי .יככ .סעעמו , 'ולו .עדמס לפס דגנ תפרכ ינכר) כתכש לוס |, סז לוס סו : כתלו .ףיסוסו
 עדמס לפס דע | םעלס .ינפ) סנט סותסמכ סוס ככ .רופמ 'כ סע סטנפרגמ | תלכס | יוגס שלגיפ ןכ
 . עדונכ .סלופסו

 הל

>. 



 הב  וטקרְפ | ירמא 202

 התימ ףסאיו עוגיו וילע בותכ תויה םעש , שרוד ינא ארקמ בישה 'וכו אייטנח

 לע רומעל הצורה תשקבלו ןמצע םיבותכה חכמ ןכ לע רשא , וב הרמאנ אל

 קלח 'פ ןכ םג אביקע 'ר רבדכ , ךכ רמול רשפאש הארנ שממ םירבדה גוח

 ר"א ינייד ינש 'פו , שרוד ינא ארקמ ןירוסי ןיביבח ורמאב עמש תשרפ ירפסבו

 'ר ל"א 'וכו אבא 'ר ביתמ , 'וכו םייח םניא ץראל הצוחבש םיתמ רזעלא

 'וכו םייח םניא ץראה ימע ךומסבו , הילע םעל המשנ ןתונ שרוד ינא ארקמ

 הרות רוא הרות רואב שמתשמה לכ ךלט תורוא לט יכ שרוד ינא ארקמ

 רמול הפ ןוחתפ ןתונה תוישרפ תוכימס חכמ ושעי ןכ ומכו , 'כו .והייחמ
 הקבר רבדכ םיהומת םירבד הזמ םהל ואציו -םיפוכת ויה םהה םירופסה לכ

 םא יִכ ל"ז םהמ ורמאנ אלש ןמאי םלכב רשא , הלעמל ונרכזש הכימ לספו

 . המש ול .תואנה יפכ ומוקמב דחא לכ שקוביו םידבכנ תוילכת לע תורוהל

 לע ל'ז םרמאמב = המודי רשא קפס  רתויש הארנ תאזה הרעהה ןמ הנהו

 הארהו ןוראה תא חתפש  והיקזח םארה אל רשא רבד היה אל בותבה

 שורפב י'שרו , רזעילא 'ר יקרפמ ב"נ קרפ אתיאדכ 'וכו תוחולה תא םהל

 ותושע אמית וליפא יכ , הרות רפסו תוחולו ןורא בתכ ל"ז  םתושרדמ םיכלמ

 זמר אבש .תכלמ ןינעל ותלחתב ילשמ שרדמ רברכ לודג ןהכה ידי לע הז

 ןכתי ךיא תומוקמה ינשב השקי אלה ; תירבה ןורא/חתפו לודג ןהכל המלש

 וז ףא םינהכ תרותב ורמאו שדוקה לא ןרהא אבי תאזב תוצמב ענמנ אוהו הז

 םאש ונייה שרוד ינא ארקט ךרד לע והשרפה םא לבא , 'וכו תע לכב אל

 ארירש בר רבדכ אנדמאב ונרמא ,תוניהבה רתי דצמ ומצעב ירשפא היה

 רתוה , רבד וארקנש ת"סהו תורבדה תוחול ףא הרומ ,רבד היה אל בותכהש

 , תודגאב םתולדתשה ןינעמ ונרמאש המ לכ םע הנמאו . ונל השקוהש המ

 שרדמ לכ םעש םשפנ יפי תא םירשהו םימעה תוארה ןעמל ל"ז םמצע םה הנה

 קר ונניא והדיד אבילא םג יתמאה םעמשמ , םיבותכל םתאמ סהוימה הדגאו

 לע ןפוא םושב קולחל ונתוא איבמ .הדגאהו שרדמה ןיאשו ,  ןוכנה טשפה

 השא המב '5פ תבשב ורמא .לודג ללכ ,לכשה תארוהו םיבותכה יטושפ

 , םלועל וטושפ ידימ  אצוי .ארקמה ןיא דציכ קרפ * תומביב םג .אבוהו

 היה ותחמש בורמ טעמכ הזה דבכנהו ליעומה דומלה עמש רשאכ אנחכ ברו

 היברמ היתי אנתו ורשב תא קיזחמ ורוע ןואש ןיקזנה קרפ ןנבר רומאד יבצכ

 ל ו םורפכ םנ 1 עצמה ונתנוכ הראבתנ ירה , ("ןינמז ןיעברא

 כ קדפ סכמלכ 1 ססנ כ ]שלו חל הטושפ ךרד הרות ןושל יכ

 ףס סקלס ןפק .ספספ 5 תוחנמס הז ןיב ןיפיקמ ןיא .דוחל םהישרדמב םימכחה
 4% . ןומסכ סילוסה סייליטק לכד הז לע הזמ ןישקמ וא ןידמל ןיאו  הזל

 הש מ מ דבי לכ ההעפ לוו םקג הכס והנמ דת
 וסל ולקעט כוסכס טטפכ ודי יבמ אוהש רמאל רקש תתמב ללהתמה

 5 | תא
\ 
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 לע יכ |, סוכנ) סלועכ ןומסס 0
 52 קוספ ןכו . סייכיסס ף5 וכמס ןכ
 ילפסכ לס סכוסל6 'סכ ןכ ןוטעק
 םכדס 75 לע וסוללכ ד"פ םועוכסו
 סכסול סרמלכ סתטקנו 5 | לשקנ
 כותכס טספכ ודוי רככ , 'וכו ץפונל
 סוקמ לכ סימשל בירקי ל3) פוסט
 ע"לס שורפו .י"טר) .ןוטסלס לופבכ
 סנפמס תכככמב קחני ןוד | סכחסו
 וסוככז 55 ל" סס ספקו . ו רסס
 ופלסס ןפוסב ,ומלעמ ןכומ וקונד ןעי
 . לקי תועינמס יתס לולכי = לוסס
 ליכסמ לוק ךל לכקפי סוס לכדסו
 'ן סנוי 'כ סכסס ןמ לכ6 יכממ סל
 למק סמקרס רפסמ ד"מ רעש כלב
 ' סדוסי ל'כסו | ינכע ןוטלכ רכמ
 : ל"ז\ כסכמ יככע) וקיקעס | ןוכס
 ןוטעפ 55 כופכס סיפשונ | ונימכמ
 , ספט קל סקדכסו וכמ6 לע ןכ
 סכיסלק .יתּכ 5 וסלספ לכ למולכ
 סולו , סילינסס יתכ לע יקיונט ומכ
 .'וכו רכוע :כיסס ןמ ןכס ןקוגס ומס
 קוסו לס ןינע דוע ללוכ יל56 לוטו
 רסס תומוקמס לכ .כוקכס לע ופסנס
 ופופ דוכעמ סריסזסש ,יסס ודכע
 סוקמכ סמ יכ ססס תומוקמס ומככ
 ןופעס 55 וכמל לוסו , עודיו דחויפ
 . לקכי רס5 סוקמס ל ס6 יכ ןכ
 ןיכעס = וטכמלכ סד6 ונמיטסי  לסו
 וכ סילכוס ןכ יכ , לוס ךכ :ןוטנס
 דחמ לכקמ סלמלכ | וגיתוככ סנ
 פ'עס סח . סיפטט | סמככ סוי
 ענמנס ןמ וכוס ןיוללס לככמ לוסש
 סיסי ינכמ למס וס | וינס .רכמ)
 סטפ ול ויסי 536  ,קונמכ ספסוק
 לוכסכ קזיס ןילט | , סונוכנ סירסס
 וננימלס קיזי 6ל0 ומכ , סתול
 סדס לע ולכלס 593 שנפ קעכט
 .ויככד ולל לכ ,דסס ופ9 ס0 יכ וניסו
 דמלנס ולס יכ = וכל | לפוכ = ורָס
 סנומ\ = טודי רככ רקד סיטספמ
 65 ןכ לע רסס וניקוככ 556 וילסמ

 קוכימסמ טרדנס וכסכ 936 ., וסורכז
 ןפופכ .ונכמסס ומכ דל  סירכדס
 ן סוללככט ול) = סיסי ותעד) | יכ

 סזלו

 בק הניב | זטוט קרפ

 תמאב רשא המהמ רתוי םיבותכה טשפ תא

 אלא וניא , םימכוחמו םימכח םתורודב ויה <
 , חוני םיאפר להקב רשא לכשה ךרדמ העות
 שורדב יתינעמל יתכראהו יתבחרה הנה ינאו
 ותיצחמ יכ ליכשמ ארוק ךל האריש דע ,הוה
 .םיברב ותתמאמ ךרוצ יל שיש המ רובעב ףידעי
 הנפנ התעמו  ,וונל קיפסי יאולו הלא יקרפמ
 סחיתמה יתדעיש הריקחה ןמ רהאה קלחה לא
 ולעה ל"ז םה רשא םימיה תודלותו םישעמל
 םתוכיא דצמ םירז וארתיו ,רפס לע םרכז תא
 םירבד םתלוזמ םהילע ונעמש וא םנמז וא
 ; ונינפלש קרפב הזו . םנימאהמ בלה תא ואיני

 לש ומטוחב סנכנ רשא שותיה השעמ לע

 . וניתוברמ רפוסמה סוטיט

 םינומדקה םהש רזעילא 'ר יקרפב זמ קרפ
 ונל םימסרופמה םיאנתה ירובח בורל

 סוטיט : הזה רופפה תא םהמ ט"מב אצמת
 רצ ןיא רמאו םישדקה שדק תיבל םנכנ עשרה
 אוה ךורב שודקה השע המ ,ינפל לוכי ביואו
 ,ומטוח ךותל סנכנו רחא שותי וילע חלש
 לזוגכ .השענו וחומל עיגהש רע ךלהמ היהו
 ןיאש .ועידוהל םיעלס ינש לקשמ הנוי ןב
 ב"כ הבר תומ ירחאו " ר"בבו . המואמ ותרובנ

 םאו ,ןיקזנה 'פ ןיטגב ןכו ךרואב רתוי ונארת
 ארמנהו תורכזנה תוברה ןיב םושר שרפה תויה
 , הז אוה םהינש חסונמ אצויה הנה  תרכזנה
 הינא ךרדו ימורל תיבה ןברחמ ועיגהב יכ
 רקנו .ומטוחב שותי סנכנ ףדגו ףרח םי בלב

 ועצפ רמואו חוצמ היהו ,םינש עבש וחומב
 ערפנ םידוהי לש םהיהלא המב ועדו וחומ תא
 יתייה ינא יפוי רב רזעלא ר"א אינת ,ונממ
 ואצמו וחומ תא ועצפ תמשכו ימור ילודנ ןיב
 אתינתמב ,םיעלס ינש לקשמ רורָה רופצכ וב
 רמא , ןירטיל ינש לקשמ הנש ןב לזוגכ אנה

 ויבא
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 לורב לש וינרפצו תשוחנ לש וופ ןנטיקנ ייבא
 ינש .ןידה הוהד יאמ לכ הרעקב ותוא ונתנו
 הישפנ החרפ השותי | חרפ ינש ןידה הוה
 ונאצמת הרותה תקח תשרפ אמוחנתבו . סוטיטד
 ןה .וירקמו השעמה יטרפב ןה רתויב הנושמ
 הפ קיתעהל יתשה אל ינאו , ונמז .ךשמב
 וחיתפ ןירפס יכ ןבתככ םירכזנה תומוקמה לב
 םיקלחה ובר יכ הארי הלקנב םלכ תא ךירעמהו
 שרפההש הממ רבל הנהו | , ומכסוה .אלש
 םירבד תויה לע ליבשמה ןזא ריעי רכזנה ברה
 םידיגמה ויה יתמא השעמ היה םאש ;, וגב
 אלה ; המכסהה לא'רתוי וב םיטונ םירכזנה
 המכ .ובל לא ונממ בישי הנובת שיא לכ
 לצא תוענמנ אלמ ונה יכ הנושאר :םירבד
 קחב תוירשפא יאדו ןתויה םע רשא ,עבטה
 רשאמ דאַמ דע אילפי תמאב םפורצ הולאה
 לופכ טנב תואי רשא םוסרפהו ירפה יתלב ויה
 ךרד וסנכהבש חגוי הנה יכ .והומכ לפוכמו
 וז יכ  ,םורקל לעממ ול בשיו הלע םטוחה
 חותנה ילעב ובתכש ומכ הלולס הרוא תמאב
 יכרד רפסמ ₪ט"מפ ואיל"ינראפ םכחה טרפבו

 תא קירהל ןוכנה ךרדהש ורמאב , האופרה
 לבא הפב תוחוקל תואופרב וניא חומה ינוילע
 5 ףרועהו םינזאה וא םטוחה ךרד והקיריש המ
 בקנ אלש כ"ג חנויו . .תלוגלגה ימצע תריפתו
 םתושקהב ןיקזנה 'פ תופסותה ילעב ץורתכ ותוא
 ךיא אלפתנ אלה , חומ לש םורק בקנ תופרטמ
 תוקר ךכ לכ תלונלגהו חומה ןיב אצמה המודי
 ,והתיחפיו חומה לע דבכי אלשו והומכ לזוג ליביש
 ,וחומב רקנו רכזנה ר"בב אתיא אירהבד ש"כ
 אידהב ג'פ ןילוחבו ,והומכ ךורא ןמז ןכש לכו
 ב"י היח הנוא םצע הל ןיאש הירב לכ ורמא
 לש וינרפצו תשוחנ לש ויפ ןודכ יאמו ,שדח
 רקחמה ימכח תערל ןלכ תוכתמה רשא ,לורב

 זמ קרפ

 .תונושארה תויכיאה תלועפב ץראה ןטבב ודליתי
 םוחו

 הניב

 ףיסוסש ל'ז י"טכ סג סיכסס זו
 סכסו6 = 6"ד וכמסכ ינעס .רוסכס

 וככיפ סז ןלוסכ | יכ , !וכ\ ןפוכל
 536 .ןוטסכס קס לסופ ןפוס סופכ
 סנסו . וגידיכ וגעי וקעדכ .סזו .סז
 לע וטולפ לכב ונכיכס = סז .וכמד
 ספסק טטפס 5 כפוכ וסע סכוקס
 סק5 כוטס סערפכ ךומכ יכ ומכ
 :תוטוכ וכ ףיסוי ק"םסו , ךכמכ יכיעב
 וסוקכס כטק סיטכדמכ כמ סמ יפכ
 < סולו ן סדקמ כסכט סמ קריפס ילכ
 5"ד "וכו .סוקלכ ךפוס וטכדמו למס
 ינטינקס סס ל"ד "וכו כזוג סערפ 0

 יקמפס סטרדמ לע ףסוג סנס . 'וכ
 לוס כורק , םיטפכו\ םלכ ירכד ל
 דסס לכד לויס סיניכטמס 0 "למ
 ן תונומ סוילכסכ וניעב דסל .סטעמו
 . סקס סמ סלגמד למק קכפד טיססכ
 וסלוכו לכת וסלוככ = 'וכו כססל
 'זגס סיפכסס וכיללפ ןויכו . יסלומס
 ןק ןוטעס 55 קרסז6 יכ סימיכסמ
 ₪52 ,:רומסכ .פועינמס יסס קללוכ
 ו"פ 2" "כס לע | ם)פקסמ .לדקכ
 ולש ק"מסכו סלוקס ידוסי תוכלקמ
 לעכו 'ג ןמיס ג'מס לעו , ס"ס ןמיס
 ן"כמר לע | ןכו = ג'ס ןמיס ךוכסס
 קל וכ סינומ סנילט , סכופס םורפכ
 : ללב וניסובכ ורכזס יטרפס וסנס
 טספ ל'ז סכ56 סוס ולסכ 'וכו ןתוכל
 יִרָבַדל | ,סנפוכ | 6ככססו 6

 ן טודמנ טכד סוסש 'זגס סיטרפמ
 וקיכסס ל" סס רש טספס לע ףסמ 2

 ומכ .דפועו | ןכומ | וסויסכ = וכממ
 ויפוגטסכ ומנע ן'כמב יכסו . וכרכזפ
 סרקמ ןיס .רמלמ לע כסכ 'ב רקע
 9 5 :ל"זו ומוטפ ידימ 9
 םי .לכ6 ,וטוטפכ 055 לקס ןיס
 לכ ידימ וי וניסו טכדמו טספ ול
 לכס 05 לוכסי כותכס יכ ססמ דקל
 כ"ז ס"כס סג . ןמוס סנומל ססינסו
 . 65 לעבסכ .ספי 'ד ןמיס ול ק"מסב
 וכמלכ , ףסכ | יסכ5 .ית5  ןוקעפ
 :סלסזלס .קקזט ןיכדסנסכ | רלכסס
 'יטטפ לכס סיכס6 סינינע כ"ג סלול
 = תופמכ ןקו , ונככזמ סמב רבדמ רקד

 . ךכלס סז לע כתכ קורסק



 גל הנכ יי הםקפינ ילמא

 'ה ףסכ טעמ תבורעת םע ףרוש בע תירפגמ הוהתי טרפב לזרבהו , שמשה םוחו
 ומכ , רובעו םודא תירפג םע קוקזה לא הטונ יח ףסכמ .תשחנהו ,קקוזמ יתלב
 'ם הט"יראגרמו ףיטל 'ןל םימשה רעש רפסמ 'ב רעש 'ב רמאמ הלקנ לע אצמתש
 ם"במרה תקולחמל ןאתא ,חומה רקנ אל םירכזנה וינרפצנ ויפב םאו ,ר"כפ 'ט

 הליכא םש ןיאו ליאוה הלטבל וילכ רשא אבה םלועל ףונה תואיצמב ן"במרהו
 תשחנו לזרב המלו , לומגה רעשב ן"במרלו ה"פ הבושת 'הב ם"במרל ראובמכ
 רשא הזכ ילחב ךיאו ,המואמ וב ולעפ אל ןידיגו תומצע לש | וליפא יכ

 יתלב ותעד הראשנ ןירד היחומ ומומתנו פמסמתנ תופירט ולא קרפד איההכ
 םירבדה רבד סוטיט אוהש חומה :יילחב בייוחמו רדוסמה דגנ | , תפרוטמ
 ירפס לכב ירק ליז ירהש דאמ השקי ןמזה דצמ דוע | , ורפס רשא םיילכשה
 ' תיבה ןברחש אצמת יכ | ,ל"ז .דב"ארהל הלבקה רפס טרפבו םירסיקל םיתעה
 וירחא ונב סוטיטו םינש רשעכ ךלמ אוהשו סונייספסאל .תינשה הנשב היה
 .הלעש ורמא ל'ז םה רשא םינשה .עבש ףוסל יכ ןפואב ,םינש שלשמ תוחפ
 םירפסה לכב יתרבע יאנפה תותעמ תצקב םג .הלודגל הלע תומיו והתב
 והימרי .ירבד ינא ארוק הלאכ לע יכ  ,םירומאה תונורכזה ובתוכל םימסרופמה
 סוטיט לש ותתימ לע ובתכש המ תעד ןעמל , םיוגב אנ ולאש 'ה רמא הכ
 יכ םירמואו םימיכסמ והריד יבגל םדא יכיפנ הנמש יתאצמו ; ילחה תוכיאו
 ור"ודואיסאק , ד"ע ףד ויתוחולב ירסיקה המה אלה , תחדק היה וב תמ רשא וילח
 , וא"יפורטביא , וא"ינוטיאס , רחי םיספדנ םתשלש ג"צק וט'קארטנוק ,ו"עק

 הארנכ ומוקמב דחא לכ הק"ררטיפלו הא"יססימל םירסיקה ייח רפס * ,,הנ"יטאלפ
 ועיגהב רפוסה ינ'ואיד הנה יכ . רואבו תודע ופיפוה םירחא םינש םג ,חולב ול

 רחא רבד השע אלש ויניעב ער תויה רמא ותומ תעשב ךיא , וילע רפוסש המ רוכזל
 תא גרה אלש התיה הטרחה ותעד יפל יכ רמא ינו"איד אוה ; והושע לוביש תעב
 ומכ ויתחת ךולמי ןעמל םסב ותתימ תא םרג אוהש ןימאה ןעי , ויחא ונ'איצימוד

 הז .יכ בתכ ואינילופא ייחמ יעיבשה ורפסב ינוי יט"ארטסוליפו . לעופב היהש
 גרה בנזב רשא דחא ץוקב ורשב תא ץקעש המב , ותוא גרה ונ"איצימוד
 ליח רובג שיאה גרהנ כ"ג ובו ,ותורירקל ייממ אוהש הקא"ניטסאפ ארקנה

 לכמ הרשע אופא הלא ירה ,ינ"וגיליט ונב ידי לע יק"אטיא יאה ךלמ יס'םילוא
 לצא הרואכלו =, ל"ז םרופס דגנ קתע ורברדי' ועיבי 4 רשא םיוגה תונושל
 רתוי הלאכ ךכב המ לש םירופסה יטרפ תעדל טפשמה םהל תמאה לע םידומה
 וירופסב רשא הלל"יטניריפ ארקנ ונרודב רפוסל יתיאר רהא רצמ  ,ונימכחמ
 סוכויטנא לא םטוחב סנכנה .שותי ידי לע תאזה התימה םחי , ןוי יכלמ לע
 ודימ 'ה ונליצהש המ ללגב רשא ,םיאנומשחה ימיב םידוהיה ררוצ ינ"אפיפיא

 השעמה רפס אלש אוה תמא ,  עודיה יפכ הכונחה תוצמ תא םישוע ונחנא
 רכזוה ט'פ םיאנומשחל 'ב רפסב יכ םעו , וניתובר והורפס רשא אלפנה ןפואב

 ךיא ה ל
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 םיבאכ והוזחא ויפב וירבד רוע יכו , הלעמל הנפו ףדגו ףרח סוכויטנא אוה ךיא
 לככ םהה ויאולחתב תמיו המר ורשב שבל ךיאו םישיאבמו םיער םיאלחו
 , הלל"יטניריפה בתכ רשא שותיה ןורכז וב אצמנ אל ,(* ךרואב םש בותכה
 הארנ הלאה םירכזנה םירבדה לכמ הנמאה ,יתעדי אל יכנא תאז ול ןינמו

 ולכ- אל היה ךכ אל וניתובר ורכוש סוטיט השעמ הז יכ ,דאמ ראובמ
 םדאה ינבל יעידוהב םכחתמכ תויהל התע יתנוכ ןיא הנהו ,והצק אלו
 רב ארוט רקעד אוהה ןונכ ,ןטשפכ םינבומ יתלב וניתוברל םירמאמ שיש
 רבכש ,והיתוכדו רכומהב הנח רב רב הברד והנהו האורהב יסרפ אתלת
 הרומה רכזש םילכסה ןמ ונניא רשא לכ לצא הדיחו לשמל ומסרפתה
 ילצא םג םיבשחנה ןמ טרפב הז לע יתעמש יכ לבא , ו"פ ב"הו .ותמדקהב
 רשא לע הרס רבדל ומצעתהו , ןבתככ וירבד [ונימאה] ךיא הרות ילעבל
 ונימכח ירבד תא  אמצב :התושה לא טפשמ יתכרע אנ הנה ; והנימאי אל
 תא ועמשב ןפ ,ונכשמב וניבשהל רכזנה ברה רבדכ ישונאה למשה וכשמו
 יכ האתשיו םושי  ,וב אצויכ רמאמ לכ וא סוטיט לש תאזה הלאה ירבד
 םתב וילע ונרכזש םירבדה ללגבו .והנימאתש ושפנ תא תווצל לכוי אל
 תומאה ימכתש ומכ יכ רמוא , תעדה ילעב לכ תרזגל ענכנו ישפנ ןויקנו יבבל
 תומודמ תולועפ ואיצמיו  ויהנ אל םירקמ יוקח םתוצילמו םהירישב וברי
 םתוא םימדמ וא םהה תולוקה תא םיאורה םדאה ינב בל ןעמל ,ןתעשל
 כ ןפלקכ ומ"מ (' םיבר ובתכ רשא לככ | , תעדו המיזמ ול תונקל בהרי
 לעב רקלילמכו .ילופוליפס ונימכח ןכ ;  רפש ירמא םלצא ןתונה (* טרפבו םהמ
 . וס"יקול השעמ לע םג רורבב םיעדוי םתויה םע תמאב םימכוהמה

 וענמנ אל , והורפס רשא ןפואב היה אלש וא המואמ לכ היה אלש הזכ רשא
 , םהיפמ אצויה לככ ארבנו היה ולאכ םינייוצמ םיטרפב ורייצלו ותוא תוקחמ
 הזיאל שפנב רייטצהל והופפכיש רשיהו בוטה תא ןומהה בלב ועבקי ןעמל
 דובכל ורבדי הובגמ םג אלה ,ונל תותואנה תועדל וא תודמל סהיתמ תילכת
 םעברי בש אל הלאה םירבדה רחא קלח 'פ םרמאכ , ךרדה הז לע ומש
 ול רמאו ודגבב םעבריל ה"בקה .ושפתש רחא אבא ר"א רחא יאמ' , וכרדמ
 שארב ישי ןב ל"א שארב ימ ל"א ,ע"גב לייטנ ישי ןבו התאו ינאו ךב רוזח
 תטבלתמ :הניכש המכ רוכזל הזב תיארנ ל"ז םתנובש ,אניעב אל יבה יא ל"א
 בישהל ה

 ינכ יכ תויס לכככ תמש כפכ ג'י יס | כ" רפס סיימוכל בתבט ורפסכ ןופיסויט סנס (*

 , סט ויסע ופמסנמ יסיסכתו וכדנסכנ5 תוכוגסו כ5ופס  לכפיד לכיסכ כוכג) ךגססכ וסומיככס סר'ילמו)6 |
 בכסמל לפכ סכו סכ ןיכ = ,ס'פופול דג ומקו סילעוכיכ ס)וע 6  וקלפ סידוסיסס כ"ג 1 דגוס סעו
 , דככ ילוסב תפ ז"ק6 דיפו סמס לולתו סטדקמ ת)ילטכ סידוסי) סנע רק6 לע 'וס וינסק ונוע תודוותסכו
 ןופיסויסמו יגויס 'למ קתעוסמ ע"פ 'כ 'סכ לכס רופסמ סככס סנתסנס סגס 'ו 'יס ו"יככמד '5 רפסכ כ"כו

 ספולת טקכל סיללכ ןללכו סירסכ סעופ 6וסו תמש סירמומ ססונטו , 'כ קרפ | יעיכר רפס ירכע 'לכ
 6) כ"6 = . ס)פת )שו סכק | לט תונוש)ו סכס6 שמ ולכ סידוסי) .כתכש כקכ ספוט .ספו | , וי)חמ

 6( ) | .3סלשוכ רכק | ו "יס )1 26לםי ירסכ תמ



 גק . הש דק | א
 ונאמי והת תבסל ףאש ףרוע ישק םהמ ואצמנ המכו , םכרדמ םיעשרה .בישהל
 אתא 'וגו 'ה חלגי אוהה םויב בירחנס ןינעל םש דוע ןכו ,והומכ ןיאש בזטב
 תרמ לדגת המכ דע תוארהל יוקח אוהש ,"וכו אבסכ היל ימדיאו ה"ב אשרוק
 , ןטשפ לע לוטבה-יראובמ םב אצויכו הלאה םירופפה ןה יכ , ונתלצהל רפחה
 בתכש המ יפכו ,רפס לע םולעה רכזנכ שרדנה בוטה תילכתה לא עיגהל ז"כעו
 םיאיבנה ןמ הוקל ראופמו הבושמ ךרד אוה 'גה ורמאמ ףוס רזוכה לעב יהלאה
 ףנו התפי ימ רמאיו 'וגו אסכ לע בשוי .'ה תא יתיאר והיכימ רבדכ ,ל'ז
 לע ןבבו .הב ןווכמה תא ץחנל הצילמ תעצה ולכ רופסהש 'וגו חורה אציו
 ןפואו האצמה קר ונניא ורופס יכ רמול התא יאשרו לוכי רכזנה םוטיט השעמ
 חכ ברו ונינודא לודג יכ ןומהה בלב דפיל ,תעדה ימימת לצא גוהנ דומל
 הנטקה ידי לע ףא שנועו לומג ריהי רז לכ לא טרפבו ,ויממוקתמ לא בישהל
 סוטיט אוה הל ןוכנ עשרל ומדש האצמהה ופחי הבר המכחבו , ויתואירבבש
 ןנובתי .יכ ליכשמ לכ ינזאב הלא ירבד < וסנכי יתערלו .ונל המד רשא
 השעמ רופס ךרדב רשא תוארונה לכ ל"ז םהמ הזכ דומל ןפוא ןכ ומכ תויה

 םימערו  תויחו אסכו םיעיקר 'ז ול השעש ,רוצ ךלמ םריח לע ובתכ היהש
 וראפתהל ריואב ומצע תא הלת םשו לורב ידומע םיעברא לע םיה בלב םיקרבו
 , וילא והלעהו לאקוחי לש ושאר תיציצב חור הב"קה איבה רשא דע , הולאכ
 התימב תמ םריח אוה ונואגו ותואג בור לע םתוניב ויהנש םיחוכיו ירחאו
 רשא ,ז"סש "ים לאקזחיב טוקליה לעבמ אבומה ךוראה ןושלה לככ הנושמ
 לכ חיכוהל האצמה קר ונניאש הדויו רבדי עיבי ארבס לעב לכ קפס ילב
 וילע רפוסמה יפכ ותויהל םריחל הוסחיו . וילושב הואגה תאמוט רשא השא דולי
 הואגה תודוא לע םריח השעמ לש הז יאר היהיו ,הל יותרו יואר םיבותכה ןמ
 הוש דצו ,הלעמ יפלכ םירבדה תחטהו דרמה לע סוטיט לש הז יארכ
 הדיהל קר םניאש םע םבתככ ויה ולאכ םישעמה :יוקח םהימוד לכו םהב
 וניניב לטויש םולשה ינפמ תונשל רתומ הלאב אצויכ לכב אלה ,לשמו
 לצא םג המכח ךרד וזש ררבההל ךבל ךחכי דוע םא היהו . םימשבש ו

 , תלעות םב בשחי תדה ןינעל רשא םירבד תומדלו איצמהל םע לכמ םיליבשמה
 שרקמה תיב ןינב ענמה לע ח"פ השרפ ר"בב ל"ז ונל ורפסש המ ארק םוק

 רפיקה ינפל םייתוכה תונשלה ינפמ סופפו סוניילולו אנינח ןב עשוהי 'ר ימיב
 ךרשו סייפ הכר ןושל לעבו םכחכ עשוהי 'ר אוהו , םהה םימיב היה רשא
 ארוקהו היראה לשמ םהילא ותאשב , דורמל ומיכסה רשא ץבוקמה ןומהה תא
 * ירפוס אצמת הנחו , עודיה ורפסב ישש לשמ באזה םש לע ופ"וסיאל אצמנה

 ירצונ יט"ארקוסו ולש םימיה ירברמ ב"לפ 'י רפס וט'סילאק הר"ופיצינ םירצונה
 הנ"יטאלפו שערה ןמ ינשה ורפסב בוטה אפורה רכזש המ יפל כ'פ 'ג רפס
 היה רשא ו"מ רםיק ונ"אילויל םהירבד עיגהב םלכ יכ , םירסיקה ייח רפס לעבו

 ימיב
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 ערואמ תא םה םג ורפס ןברחה רהא םינש צ"ר ומכ ט"ל רויפיפא וסאמאד ימיב

 שער היהנ תושעל םלחה ירחא יכ םרמאב ונתונגב וב ומייס ךא ;אוהה ןינבה
 דוע םשוי אלש סחישמ הררא רשא הללקה ןמ , הצרא ןינבה לכ תא ליפהש לודג
 םינומדקל יתעדי אל ןכש ורפסש ומכ היה אלש חנויו , ןבא לע ןבא אוהה םוקמב
 תובל תא ךושמל םתנוכ תויהב יפוד םהל בשחי אל הנה ,אוהה שערה לא ןורכז

 ןב הז עשוהי 'ר ןיב שרפה שיש ןיבת אררג בגא הנהו . ונימאיש המל םדאה ינב
 , האירדנסכלא ישנא תולאש - ןינעל תוקונת קרפ הדנב ןכ םג רכזומה אנינח

 תחמשב תיבה ןמזב אצמנש תובאד ב"פ ז"ביר לש ודימלת היננח ןב עשוהי 'רל
 עשילא ןב לאעמשי 'ר תא הרפשו , הכוסד אתפסותו לילחה קרפ הבאושה תיב
 תוינעת רדס 'פ רשא סוניירט ןיב שרפה שי ןכו . ןיקזנה קרפ ןירוסאה תיבמ
 ידיקפמ דחא קר היה אל אוהש , איקרולב םש 'זנה סופו לונוילל תא גרה
 ךורעב שרפ) ילפויד ואבש דע םשמ ווז אל הב םייסש הממ הארנה יפכ ימור
 ד'י רסיק סוניירטל , (תולקמ י"שרפ) ןירזגב ותומ תא ועצפו ימורמ (םיחולש ינש

 םירפוסה לכ ירבדל רשא , םירצמ לש הא"ירדנסכלאב םידוהיה ןומה תא הכמה |
 ילחב האי"קביליס ריעל בורק תמ םייסרפב םחלהמ ובושב םירסיקה ייח יבתוכ
 רבדב וניתובר ופיסוה רשא לכ יכ רמאנו סוטיט ןינעל בושנ ךא ,םיעמ
 ךא יכ םתאמ הראופמ המכה לכה אלה ,רומאכ תוענמנו תוקחרה שותיה
 םיליכשמה תאו , המיתהו האילפה לידגהל ןומהה ואיבי :המהב ושעי םיתש
 יחופת בותכה לע ותמדקהב הרומה ברה רבדכ ,רופסה תויכשממ ףיקשהל
 יהלאה ררושמה לא המכחל היה הזו . יוקחו האצמה אלא ונניאש 'וגו בהז
 םיאצוי םיללהמ םהש המ ודכו םיטח תמרע ךנטב ןוגבלה לדגמכ ךפא ורמאב
 הארנל תפלחתמ הנוכה תתמא תויה לע ןנובתמה ריעהל , הלחתכל .רדופמה ןמ
 רשא תופסוח ילעבו . ונינפל ב"כ קרפב ה"עב דוע בותכנש ומכו ,הנממ
 ובתככ והונימאיש המל הז ןיא רבודמכ עבטה לא רבדה המ דצב ברקל ולדתשה
 אוה רמאמב ל"ז רואמה לעב ךרד לע , ירמאק הדגאה ילעב ירבדל לבא
 ונתרעה יהת רשא ארוקה התא הנמאה , ונינפל ה"יפ ףוס הארתש 'וכו שרוכ
 לכ ןכו ליעומה המוקמב קר התוא ליפהל ןפת לא רמשה , ךינפל ןוצרל תאז
 , ךליעוהל יתוצר תחת ךל םג יל םג קיזת ןפ , ינממ עמשת רשא הב אצויכ
 ברה שרד וז תא יכ ויכת ללכבו , ושרופי דחא ךרד לע ל"ז םהירמאמ לכ אל יכ
 תושעל בשה רשא האושהה .רפס תודוא לע ותמדקהב בתכ רשאכ קדצ הרומ
 רשא ןלכ תושרדה תוקפס וב ראבנש ונדעי רפס אוה :הלאה םירבדה תא
 , םילשמ םלכ רשא לכשומה ךרדמ אצוי תמאה ןמ דאמ קחורמ ןהמ הארנה
 תעידיו לז םיאיבנה והורמאש המ לכ תגבה התפמ יכ עד ךומסבו . כ'ע
 יתשב ולכ רפסה תא ונל בתכש ירה , כ"ע ,םנינעו םילשמה תנבה אוה ותתמא
 םיאיבנ ינב םיאיבנ ויה אל ונימכה םאו .םילשמ םלכ םהו רמאש תולמה

 ויה
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 ךעידוהמ יפ ךושחא אל הנהו .וכלה םהיכרדב רשאכ הלוע ולעפ אל ףא , ויה

 תצקל סוטיט לש שותיה לע יתבתכש הז ירבד עמשהב יכ ארוקה יביבח |
 תורמא ישדקב םגפ ליטמכ יתויה רמאל םלוקב ילע ונתנ , ונמע יליכשמ
 ז"כע ינאו , והומכ ויביואל רתי לומג םלשמ 'ה די הרצק אל ןהו ,ונימכח
 יתעצהש המ לע ףסונ יכ , רפסב ןורכז תאז בותכמ רוחא ינימי יתובישה אל
 קרפ ףוסו 'זנה ותמדקהב הרומה ברה רבדל, בורק רמול ינלוכי קרפה שארב
 לכל םמע ןימאי ארוקהש םא : םיתשמ תחא * ענמת אל יכ ונייה , 'א קלח 'ה
 קוחר לכ תברקהב תויה ול המודמכ , שממ ובתככ ונימכח ורמא רשא רבד
 יכ וא .ערי אלו ביטיי אל היה אלכ הז ונקרפ ול היהי זאו ; םימש דובכ
 המכחל ילצא ול יהת זאו , ונמלהי אלו ולכשב ומלוהל שקבי אסיג ךריאל
 םגו ותמכחמ ל"ז םהל קלחש ימ ךורבו ,רומאה ךרדה לע חבשל ותוא שורדיש
 , . רבקב תובבודה םתותפשמ היהי ךורב + אוה

 . םינש הנמש ינב םידילומ ויה םינושארה תורוד ל'ז םרמאמ לע

 המודק הלבקמ אל ,םתויה ןנובתתש יניעב רקי  רשא םירמאמה ןמ זי קרפ
 ליעומה רקעה ךרד לע אלא בותכה ןמ םיחרכומ םונימאה ל"ז םהש אלו

 קרפב ז"אירה םשב םג ונבתכש ומכ שרוד ינא ארקמ רבדב ונל ולג רשא
 קרפב . ונעדת רוע רשא תילכתל והרכזו ךל רמאנש הז אוה , הלעמ לש
 אטיליא ןלנמ , םינש 'ח ינב םידילומ ויה םינושארה תורוד ורמא ררוס ןב
 תודלות הלא אכהמ אלא , 'וכו אמליד יאממ 'וגו עבש תב תאז אלה ביתכדמ
 ךנה לכ םרוק . 'וגו ירוא ןב לאלצבו אכהמ אלא 'וכו אמליד יאממ 'ונו חרת
 , םהמ וירבד חיכוי םיבותכ ול שפחמו ךלי ךולה רמאטה לעב' יכ האור
 ךיתעדוה די 'פב רשא בלכ לש ודכנ לאלצב רופסב םתולתל אצמ ישוקבו
 . ורבד רשא תא ךינזאל עמשה ןכ ירחא , וילע םינטשפה לכ ובתכש המ
 ונחכמ בר היה םינושארה חכש תורוהל איה םתנוכ הארנה ןמ אלה יכ
 יכ * תכפהנ הימר תשקו רותסל השעמ הז ירהו ,ונעבטמ קוח םעבטו

 . ךפהב ןכו יילוהל רהממ תומל .רהממהש ראבתה רבכ הרותה ירופסמ
 ירחא) הגרדהב ןכו , הנ דעו םדאמ רשא תורודה תרשע רבד תא האר
 (וב םילדגהו ריואה תא שילחה תישארב תשרפ ףוס ןב"מרה ירבדכ לובמהש
 רשא רבדה אוה יכ ןיבת הלקנ לעו , םהרבא דע חנמש תורוד הרשעה האר
 ימיכ ומלוע תא 'ה שדחיש קפל" ןמזה לע אוה רדה בותכ םג ,ונרבד
 קופפ ל"ז י"שר ירבדמ הז ראבתה ןכו ,תומי הנש האמ ןב רענה יכ םדק

 ינב ןידילומ ויה םינושארה תורורש פ"עא : ל"זו בתכש רלוי הנש האמ ןבלה |
 ורהמו םלועל הכ תושת אבו םינשה וטעמתנ םהרבא ימיב הנש .ק"ת
 לע אבה קרפ בר .ירבדמ תאז חיכוהל ונל שי ןכ ומכו . כ'ע , םהיתודלות

 אלא ונש אל רמאר , 'וכו םינש רשע המע ההשו השא אשנ תנשמ ותמבי
 תורודב
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 תורודב לבא ,(דילוהל  ןיבכעתמו) תובורמ ןהיתונשש םינושארה תורודב
 ג'עאו ,הצחמו םינש יתש (דילוהל ןירהממו) תוטעומ ןהיתונשש םינורחאה
 יבר ימיב םגד ןתנ רשא םעטה ןמ יללכ ינהל | והנתיל אבר םש רמאר
 רמאמ אלה , ולאל ולא ןיב לירבה אל יבר אוהו ינש טועמא הנשמה בתכש
 אצמת חקולה 'פ תורוכבב םג .קרצ רבוד ןוכנו ביצי ראשנ ומצעב בר
 רובד ןידימעמ ןיא 'פ ןכו , הרליש שלש תב הרפ ןינעל תופסות רובד
 ינימ לע ףא החכוה םהמ רשא 'וכו םינש שלש תב רומחו הרפ ליחתמ
 המב ןנובתת דוע , ואובי רחאכ חכה תושתו הדלוהה תוריהמ יכ המהבה
 אוה םינש 'ח ינב םידילומ ויה םינושארהש םרמא יכ הזו , ךל רמואש

 תיכוהל ךל שי ל"ז םהירבד רתימ ירהו ,עבטה לצא רז רבדה תויה םע
 אצוי תרמג ףוסמ הנה יכ , תורז ךרד םג דילוי אל א"י ןב וליפא רכזהש
 בתכש ומכו ,  ןלדגל ןעיגה  ןמזו הנטקהו ןטקה ןירב תמש ימ 'פו ןפוד
 ונעדי ה" '5 אמויב תוקונתה יונע ינידמ ןכו ,  תושא 'המ ב'פ ם'במרה
 תבשחנ הבקנה יכ , לדוגה לא עיגהל תחא הנש הבקנה ןמ רחואמ רכזהש
 ומכ רכוה גומש - .ג"ו דע רכזהו ,דחא םויו םינש ב"י דע הנטק
 תרהממ הבקנהו , סמנו םה רתוי אוה 'זנה ה"י תנשמ שורפב ם"רה בתכש

 , תורעש יתש ואיבהש םהינשב ראובמ יאנת םעו , התנוכתב םייקתהל
 איההמ תומביד ק"פ ראבתה רחא דצמו . לדוגה תלחתה ינמיס םה רשא
 , ל"ז ן"רהו י"שר ושרפש המ יפל ךומב תושמשמ םישנ שלש יביב בר ינתד
 , רבעתת אל יאדו תורז ךרד 'יפא דחא םויו םינש א"ימ התוהפ הבקנהש

 ןמק רמימל כ"ג ןניעבדכ תומתש קפס רבעתת םא דחא םויו א"יה תנשבו

 ר'ת , ןפוד אצוי 'פד ךה הז םע םיכסיו , ןקרפ ינפל תודלויב עבטה ךרדמ
 השא יבר ול הרמא יבר ינפל האבש סוריוסא לש ותב ינטסויב השעמ
 רמא תרבעתמ המכבו , רחא םויו םינש שלש תב הל רמא תאשנ המכב

 יוא עבשב יתרליו ששב יתאשנ ינא ול הרמא , 'א םויו םינש ב"י תב הל
 - יביב .בר ינת  אהו ארבעימ ימו ושקהו , אבא תיבב יתדבאש םינש שלשל
 אמש תרבועמ , תומתו רבעתת אמש הנטק , ךומב תושמשמ םישנ שלש
 הנטק יהוזיאו , תומיו הנב תא .לומגת אמש הקינמ , לדנס הרבוע השעת
 ' לע רתי וא ןכמ תוחפ , 'א םויו םינש ב"י דע 'א םויו םינש א" תבמ

 וז תחאו וז תחא םירמוא םימכחו , ריאמ 'ר ירבד תכלוהו תשמשמ ןכ
 רשב אמיא תיעב יא ינשמו ,ומחרי םימשה ןמו תכלוהו הכררכ תשמשמ
 היפ רשא אמיא תיעב יאו ,(לארשי תב רבעתת ןב אלו) םרשב םיריבא
 ונל רלוי הלאה תומדקהה יתשמ ןכבו ..כ'ע ,אוש רבד הביר התוא לש
 "פא רתא םויו א"יה תנשב םג ,רומאכ הבקנל רחואמ אוה רשא רכזהש
 דע לדג ןנוא ; הז אוה בשיו 'פ ע"א םכתה רבדו ,דילומ וניא תורז ךרד

 היהש
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 וישודחב יחרזמה רבדמ םג , הנש ב"ימ תוחפ היהי אל הזו ,ערז ול היהש
 ןטק ןנירמג אל ןדיד ןודנבד ןיבת םירמ לש הנב רוח רמאמ להקיו תשרפ
 רתי החכ אירב 'זנה ררופ ןב רמאמב ל"ז םהירבדכ רשא ןעי  ,הנטקמ
 אבה דחא םויו םינש 'ט ןב  ןטקד ןפור אצוי 'פ ןנירמאד ג"עאו ,  ונממ
 איהש ףא האיב לכל ןנישייח המביבד אמעט ונייה םתה , האנק ותמבי לע
 השאה 'פב ןל אמיק אה אמלעד השאב לבא , הילע אבי  ביתכדמ תינקר
 דילוי אל תורז ךרד וליפא ןכבו . לידגיש רע םולכ ןטק תאיב ןיאד הבר
 בשחנ רז ומכ דילוי םא 'א םויו ג"יה תנשבו ,דחא םויו םינש ב"ימ תוחפ

 ותויה דע ומעפל הרלוהה חכ לחי אל עבטה ךרדמ ןכש קוחר ותואיצמו
 ומכ .דילומ אוה הרהמב אל ז"כעו , לדוגה ינמיס איבה רבכשו ר"י  ןב
 אלו לפוכמ תורז אוה ררוס ןב 'פד 'זנה םרמאמ יכ ירה . ונינפל רוכזנש
 ןיהב עראש השעמ ותויה חירכת םיבותכה תתמאש וא ,רמתיא הלכקמ
 ליבשמה חיני רשאכ היהו ,ונרכזש ומכ שרור ינא ארקמ ר"ע לבא קדצ
 הארי רשא רע םמותל םיחישמה תומאה ימכח לש: םירפסה לע םג ודי
 המ לכ לע תובר תוידע אצמי אלה , הלאכ וירוענמ רכז רלוי םא תמאב
 קרפ ו"ט רפס םירצונה ימכהח שאר בתבש המ הנושאר הארת  יכ ,ונרמאש
 אל רשא םינושארה יכ טופשל תואי םא קפס לע ררועתה רשאכ , וריעמ ו'ט
 ןטב ירפ םהמ ענמנ םינש םיתאמ וא האמ ינב קר םרילוה םהילע .בתכנ
 בכעתה דילוהל םחכו םלודגש רשפא יכ בישה ; אל םא אוהה ןמזה דע
 ריכזהל שח אל בותבה יכ וא ,ןקווה םצקב םהל רחאתה ךרעל םהירוענב
 ירבדכ רשא , וניבא םהרבאו חנל ךשמנה ערזה אצי ונממש אוהה ןבה קר
 יכ אמינ ןדיל אתאד ליאוהו . תישארב תשרפ ףוס ןב"מרל כ'ג אצמת הז
 רמוא : ל"זו בתבש , ז'מפ ב"ח הרומה ברה רבדמ וניניעל אוה תואנ תמאב
 ינב ראש ךא ודבל אוהה שיאה אלא םהה םיכוראה םימיה היח אלש ינא
 רחאה תעדזו ונואג רדהמ הליחמב יכ ; 'וכו םייעבטה םימיה ויח םדאה
 הבושתה יכ האור ךנה 1המ יהיו . רתוי לבקתמו ינרות הז * ןינעב 'זנה
 "יב ןכ ומכו ,ונשקובמל התואנ איה אלה ונרכוש ירצונה לש הנושארה
 בתכ גלפו דורמנ ימי לע ריעה רשא ישק ץורתב א"יפ 'זנה ורפסמ
 ןתת התא םג ,ךפהב ךפההו םירצק םהימי רילוהל םיברמו , םירהממהש
 הליל ןיב היה הליל ןיבש המ יכ המראה יחמצב  הארתש הממ דעפ ודיב
 , ץראב אוה דהא יכ ט"י ר"בב ורמא םימי הברמה לוחה לעו ,דבאי

 םינומדקל התיה וניתונשמ תחא יכ םירמואה לע געל רשאכ ב"יפ ו"ט רפסבו
 תא ודילוהב הנש ל"ק ןב היהש ןושארה םדא ןכ םא רמא ,םינש רשע
 ןב קר היה אל לבהו ןיק תא דילוהשכ ןכל םדוקו , ג'י ןב זא אצמנ תש
 לא הארנ רשא קחהו סומנה יפכ תאוכ תעל רילויש הז אוה ימו ,ב"י

 עבטה
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 המ : , ארבנ ונויבצו ותמוקב ןעי םדאב רשפא היה הז יכ רמאת םא ; עבטה
 רשאכ .םינש ה"ק ןב היהש  דוליה ןבה לככ ול רלונה ונב לע בישת
 ןב היהש ןניק ןכש לכו ,הנש א"יל עיגה אל ןידע ךירברל , שונא דילוה
 הז לכ אלהו םינש עבש וימי אופא זא ויה לאללהמ דילוהשכ הנש םיעבש
 תומל רהמיש דילוהל רהממב ונרמאש המ בייחי עבטהש לעו , ד"כע , לבה
 'ב .קרפ  'ז .רפס ואי"נילפ לודגה רפוסה בתכש המ האר ,ךפהב ןכו

 הנאצמת ץראה יספאמ דחא םוקמב יכ , וקרט"ילאג ףוסולפה םשב ויתויעבטמ
 הצקב הנה ןה הנש םישלשל ןעיגהב ךא , םינש עבש תונב תודלוי םישנ
 תודלוי םישנה ודוה לש דחא זוחמב יב בתכ .ורו'רימיטרא םשבו , ןתביש
 רפוס וני"לוס םג . םינש הנמש לע רתי הנייהת אל זאו םינש שמח תונב
 אוהו , ד'פ 'פ הזה רבדה רכז םלועבש םיאלפומה םירבדה ןמ ורפסב ןומדק
 םויו םינש א"י תב לע רשא תומביד ק"פ תיגוסמ כ"ג ונרכוש המל בורק
 הניב עשפב התונטק תבסל יכ ןעי , תומת אמשו רבעתת אמש ורמא דחא
 םידיפקמהש בתכ 'א קרפ תינידמה הגהנהה רפסמ יעיבשב ףוסולפהו , תומלו
 רע אשנת אל הבקנהו םינש ו"ֶל דע אשי אל רכוה ,םירצונה תומלש לע
 הנכהה םלש ונניא ערזהש . בתכ 'א קרפ םייחה ילעב ירבדמ יעיברבו ,ח"י
 ןובנלו = ..ד"י תנשל ביבס רכזב ותלחתו , םינש םיעובש תשלש רע דילוהל
 רילומה ערזה .תוהמ ובל לא ובישהב , הז לכ תתמא רובלו תעדל לקנ
 לש ןורחאה .רתומה אוהש רכזנה ה"ב רפסמ יעיברב ףוסולפה ותוא רדגש
 1 ירבדו .  וילא םיבסמ בתכ תואופרה ירדגמ ורפסב וניל"אג ןכו ,ןוזמה

 רתומ אוה ערזה ;הלא םה 'ב קרפ 'א רומל 'כ ןפוא ישילש רפס אניס
 ןמ העיז ומכ אצוי אוהו , םירבאב ןוזמה קלחתישכ השענח יעיברה לוכעה
 וכרצ ןיאש לודגה אופא הנהו .ל"כע ,ישילשה לובעה רמג רחא ןירירווה
 רילוהל קיפסמה רועש ונממ ריתויש ןכתי ,  ךתנה רימה ידכ קר  ןוזמל
 ףיסוהל ןכ םג ךירצ אוהש ןטקה ךא .עפשב וילא וניכמ עבטה תויהב
 , ערוה דעב רתומ ול ןיבהל קיפסמ וילא ךרענה ועבט.ןיא אלה ,  ולדגב
 , עבטה שולח רתוי דלונה היהי ותע אלב הזל םדאה רהמיש המ יפכ ןכבו
 ינש קלח וניתורודב םירבדמה שאר ואי"לינראפ אפורה םכחה ןכ לע יכ
 םעטמ בתכ , הדלוהה ןורסחו תורקעה תובס ןינעל ו"י קרפ '\ רפס וירובחמ
 םינטקה םה םידילומ יתלבו םירקע : הלא וירבד תא םירכזנה תויעבטה ינואג
 שולחו יימימו קד םערז הנה יכ , ןקוזה ילולע ןכו ןותחתה םנקז חמצ אלש
 רעש ורפסמ ינימשב ףיטל קחצי 'ר םכחהו . כ'ע , תדלותל יואר יתלב
 השאה יחרפו רכזה ןמ ערזה אציש תעְה תלחת : ונושל הזו בתכ םימשה
 תשובה תיבב ויתורעש וחמצי זאו , םינש ד"י תאלמ רחא בורה לע אוה
 ןמז , בתכ ךומסבו . ירפה םדוק םאיצוהל ליחתיש ןליאה יחרפ ומכ םהו

 תדלוה
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 םדוק דילוי םאו , םלש ערזה היהי זא יכ הנש םירשע רחא אוה םירכזה תדלוה
 רקוחה ירבדל בורק הז לכו .ןאכ דע ,םימלש יתלבו םישולח .תודלוה ווהי  ןכל
 ותדב וניט"סידומ ךיא , תוירסיקה תותדה ימכח לצא ונשררת יכ תאצמו ונרכוש
 וישעמב ןיא רשא ןבל ול תלוזה ןב תא חקולה ןינעל ואיצ"אגורא תראותמה
 םירכזנה החימצה ימי יכ ראב , לודג ארקיש ןפואב .ורעש חמצ אל םא םולכ-
 הנמש ןב היהישכ םימלשנו תורומג םינש הרשע עברא ןב "'ותויהמ  םיליחתמ
 , עבטה ינדא לע תרסוימ תאזה הבסה תויהל יב טופשל אוה בורקו . כ'ע. ,הרשע
 ומכ הפוהל הרשע  הנמש ןב תובאד ילימב ורמא הללגב :ל"ז ונימכח םג
 בר רמאמו .ךרוצה יפכ הרלוהל ןכומ םדאה ןיא ןכל םדוק יב ןעי ,  ונרכוש

 יאו רסתישב אנביסנד םושמ יארבהמ אנפידעד אה ןישודקד אמק קרפ ארפח =

 ךרדה הז לע אוה אלה , אנטשד היניעב אריג אנימא הוה רטיבראב אנביסנ
 ל"ן ם'רה רכזש המל בורק , הדלותה ירבא שילחמ אוה גורזהל רהממה .יכ
 רמא יכה םושמו ,םישנב הפיה לע ףא הנויבאה ול רפתו תורהט רדסל ותמדקהב
 ירחא םג , ערז םיקהל הנכה עבטה לצא ןיא רסיבראל םדוק ךא 'וכו אנביסנ יא
 , ערזהו חרפה ןיב ןמז ךשמי רכזנה הרשה ץעב רשאכ דילומ אוה הרהמב אל ןפ
 ימוחנל ןאתא , דילוהל ורהמש םינושארה תורודה לע ונרמאב יכ ונדמלש ןויכו
 ; םלצא הער איהש הבוטו ארמוח ידיל איתאד אלוקב והל אנרעצמ אק ירועצו
 תמאל הרמאנ אל רשא איה אדירג אתדגא ררוס ןבד וזש רמאנ תמאב
 שורד םרמא תילבתל הזו והולבפיש ןפוא לכב םיבותכה שוררל קר , תלבוקמ
 םילבוס םהה םיבותכה תויה ונאמ ל"ז םינטשפה לכש ךיתעדוה רבכו , רכש לבקו
 ב"פ םלוע רדס לעב םייקש המ יכ עדת רורב תפסותל םג , תרכזנה ל"ז םתנוכ
 'זנה ררוס ןב רמאמב הנה ,הרש וז הכסי דילוהו םינש 'ה ןרה לידגה ורמאב

 םעש רמולמ לדחא אל הנהו .ש"ע בישח אק ןתמכח ךרד אמליד ךירפרמ החהנ
 ןב ו"י 'ב םיכלמב  בותכה ןמ יכ .רבדה תמא הנה דע הזב ונבתכ רשא לכ
 ח'י םש ןכ רחאו , םלשוריב ךלמ .הנש הרשע ששו  וכלמב והא הנש םירשע
 ךשמי ,וכלמב הנש ה"כ ןב היהש והיקזח לע בותכ ט"כו ח"כ 'ב ה"הב ::ןכו
 ימכחמ דחא יתאצמ אל םגשב יכ ערת ךא . םינש א"י ןב ודילוה זחא :יכ
 לודג שרפמ וטאטסוט ארקנ םירצונב םיכה רח , המואמ הז לע רבוה לארשי
 , ו'י 'ב םיבלמ רפסל ושורפב תורזה לע ררועתנ , שרקה יבתכ לע  םהילא
 א"י ןב םדאה דילוה עבטה ךרדמ רשפא יאש םייק הנומל ועיצה ירחאו

 אל והיקזח יכ ןמאיש  רמאל הזה ישוקה תא ריתה ותלוז יכ רמא  ,הנש
 " 'אוה בשי אל וא אסכה תבש המ תובסל לבא ,ויבא תומל .ףכת :ךלמ
 החד אוה ספא ,א"ה ךס לע זחאל ףיסונ םרפסמכו םינש ךס יפושב  וילע
 םא הוזמ רבד רכזוה אלש רשפא יא ןכ היה םאש ורמאב וז הבושת

 יאצה לע אוה בותכה ךרד יכ- בישה ותעדמו , ה"ד רפסב םא םיכלמ .רפסב

 םינשה ון ל |
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 בתכ רשאכ , המואמ םנמי אל םעפו תומימת םינשכ םתונמל םעפ םינשה
 דוע רוכזנ .ונחנאו טפשוהיל ז"י תנשב בותכה לע םיכלמב ל"ז י"שר םַג
 יתלב א"כ ויה וחא לש הנש 'כה יכ רשפא ןכבו , ונינפל ה"לפב וירבד
 ד"כ םא יכ ויה אל -והיקזח לש ה"כה הז ךפהבו . ז"י ויה ז"טה ןכו תומלש
 תועטוקמ םינש שלש ךריב הלעתש ןפואב , רתוי םישדח 'ג וא 'בו תומלש
 תותדה ילעבל םג הזה תעה הנהו , ג'ימ רתוי הנבושתו א"יה לע .ףיסוהל
 . ל"כע , עבטה ךרדמ טעמכ הקוחר התויה םע , הרלוהה וב ןכתת .תוירפיקה
 רבכ זחא ינבב יכ דבלמ , ןוכתש רשפא הנושארה הבושתה םג תמאבו
 וילא רבדמה איבנל וא ול םדלוה תואה רצ לעו החגשהה ךררמ הארנ
 רבכו ,שודח .אוה עבטה לצא ירכנה לכ םינפה לכלו . םירוהל תע אלב
 ירחא .יכ יתחמש הנהו . ונממ ןידמל ןיאש ןירבוע ולא 'פו טתושה 'פ ולעה
 היעשי ר"רהל .תורודהמה רפסב ונירברל םויק יתיאר ,הנה דע יתבתכ רשא
 ארקה הינימ תעמשר 'זנה עבש תב השעמ לע ררוס ןב 'פב יכ ןושאר
 רבע יכו .ןמקל ןנירמאר יאממ יל אישק :ל"זו בתכ 'ז תב השאו חח ןב שיא

 , ותכאלממ שיא שיא ביתכד הוה ןינש רסילת רב ןכשמה תא לאלצב
 רמול .ל"נו ; ג'י ןב אלא שיא ירקמ אל םינושארה תורודב וליפא אמלא
 הוה םיסנ השעמד ג'י ןב אלא שיא ורקמ אל 'חב ורילואד ןהבשאד ג'עא
 תורודמ ןנירמג אל ללה תיב ירמא יבה םושמו , םיסנ השעממ ןניפלי אלו
 ירה + כ'ע , הוה םיסנ השעמ 'הב ודילואר ןחכשאד יאמד , םינושאר
 . וניצוש המ  בתב-

 . אתסשחתרא אוה שוירד אוה שרוכ אוה ל"ז םרמאמ לע

 דסומ דופיל אל ורמאנש םהילע בושחל ןכתי רשא םירמאמה ןמ דוע חי קרפ
 אוה ..(ונעדת דוע רשא ןינעל-ןכ םג הזו) רכזנכ שרדה רצ לע לבא

 שרוכ םעטמ ןיחילצמו ןינב הדוהי יבפו בותכה לע ל"פ םלוע רדס לעב רבד
 אוה שוירד אוה שרוכ אוה + ל"זו רמאש ,סרפ ךלמ אתסשהתראו . שוירדו
 י"שר םג איבהש ומכ . כ"ע , אתסשחתרא תארקנ תוכלמה לכש אתסשהתרא

 תוכלמה םש לע אתסשהתרא וארקנ .סרפ יכלמ לכ :ל"זו 'זנה בותכה לע
 הממ הז ורבד תא קזחמ יננה ינאו , הערפ וארקנ םירצמ יכלמ לכ רשאב
 ינימשה ךלמה תא רכז רשאכ יכ ,ישימחה ורפסב ירשכה וסו"ריבל אצמנש
 רמאל ותוא ראב , אתסשה םלצא אוהש יסר'יסג ואי"לאב .ארקנה לבבל
 רובחש ןפואב | ,לודג הרומ תֶכא ראתו , ןחצנ הרומ אתסשח הזה ראתה
 ףסונ ראתה הז רשא ,לודג ןחצנ הרומ אתסשהתרא םהינש םיראתה
 ה"ר ארמגב םג ,והמדק רשא .לכ לע ותרובגב לדג ןעי םהיכלממ דחאל
 ונע , םש הארנכ שרוכ אכה שוירד םתה ימד ימ ושקה רשא ירחא ק"פ
 , אתסשחתרא אוה שוירד אוה שרוכ אוה ('זנה םלוע רדסב ןנייה) אנת ורמאו

 שרוב
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 , .שוירד .ומש .המו תוכלמה םש לע אתפשחתרא .היה רשב ךלמש שרוכ
 הלחתב הנה ךא .שרוכ ארקנ שורושחא רחאש שוירד ףא י"שרפו  ,ב'ע
 לע .איבהש \ רחא ארזע .רפסל ושורפב ל"ז היעשי  וניבר וכ עדת
 םלוע רדסב לבא + ל"זו בתכ .אליעלד הבר םלוע .ררס ושל .בןתבה הז
 ךלמ אתסשחתראו ויה םיכלמ ינש יסרפה שוירדו  אתסשהתראה חכומ אטוז
 דע ,  אגילפ ע"סר וז אתירבו םינש יתש וירחא ךלמ יסרפה שוירדו םינש ב'ל
 ןעמל רמואש המ לכב ןנובתהו יחא דומע תאו ירחא . םהש המ יפכ וירבד ןאכ
 ז"אירה ירבדכ רשא ,םישרדמ הברהכ אלא ל"ז םהמ הוה שרדמה ןיא יכ עדת

 ךומס ה"רז\ .ק"פ םש .יכ הזו ,רכש לבקלו שוררל לבא הנמא םניא םירכזנה
 : ל"זו והומכ רחא שררמ שי , 'וכו שרוכ .אוה אנת 'וכו ימד ומ םרמאל
 םייק .ןוחיס הוה יתכא ןרהאד הישפנ הנ יכו ןוחיס תא ותוכה ירחא .ביתכ
 , ןוחיפ אכה ןענכ םתה ימד ימ ךירפו ,דרע ךלמ ינענבה  עמשיו ביתכה
 לע ןענכ רבדמב חיסל המודש ןוחיס , ןענפ אוה ררע אוה ןוחיס אוה אנת ינשמו
 ןענכ רברמב דורעל המורש דרע ירמאד אכיא ,  ומש דרע ומש המו ותוכלמ םש
 עמשיו :תופסותה ילעב םש ובתכו . ומש ןוחיס ומש .המו , ותוכלמ םש לע
 לש .ןומזפב טייפה דפיש ומכ קלמע ונייהד ןנירמא שרדמב ררע ךלמ ינענכה

 הוהד קייד ריפש מ'מ לבא = ,,דרע ךלמב תויח הנש ןושלו .תוסכ רוכז תשרפ |

 היטשפ דרע ,  ל"זוובתכ ךומסב םג ,ותומדכ תויהל ומצע תא הנשרמ םייק ןוחיס

 עמשיו בתכ הרותה שורפב ל"ז י"שר ןכ ומכו ,וריע םש וא הנידמה םש ררע ארקד
 ונושל תא הנשו | , 'וגו בשוי קלמע ביתבר קלמע חז בגנה בשוי קלמע הז ינענכה
 םה יכ ירה ; ט"י הבר יניס רבדמב שרדממ ל"ז םהינשל הזו 'וכו ןענכ ןושלב רבדל
 תופסותו י"שר , םילודגה םיידומלתה ינש םהירחאו 'זנה הז שרדמב ל"ז םמצע

 יוברה .תודחא הנה יכ . 'וכו דרע אוה ןוחיפ אוה םרמא .ךרדמ רהמ ורס ,רומאכ
 קר .ל"ז םהמ רמאנ אל אליעלדכ ירמאד אכיאו אתירבה רבד ותויה םע  'זנה
 יב ןבש לבו ., והובתבש ומכ :ןמאיש תעד לע אל .םישרדמה תוילכתמ .הזיאל
 ק"פד םרמאמ תא םירתוס םירבד הז ןוחיס .תודוא לע ל'ז םהילא אצמת דוע

 אמוחנתבו ,ווה יחא גועו ןוחיס השאה 'פ הדנב םרמא אוהו , 'זנה ה"רד

 ריעצ היה. הרואכל רשא גוע הז (םהרבא ימיב)  טילפה  אוביו  ורמא
 תקח ..תשרפ ףוס ייחב :וניבר איבהש רחא שרחמבו \ , ונממ. םימיל
 ךומס םה לש ותשא :לע- אב  םיהלאה ינבמ לאזחמש ורמא .הרותה

 [ ותשא לע תופתל הביתב םח שמש ךכיפלו , ןוחיס .רלונו הביתל התסינכל |
 ןוחיסב ונלצא תמאל ונוכ ל"ז םהש ןמאיה ןחבו הלאה םישרדמה לכ אופא ףרצת
 דוע ןהו . שדקה יבתכב וילע ראובמה ןמ ונתוא אינהלו םירבד לש .ןטשפ
 לע םהל הזה ךרדה  ונתוארב רשא ןעמלו 'זנה םרבד לע האילפה : לידגהל

 אנ הטה ,וב םתנוכ תתמא םהמ ץיצהל םיכרח ילוא ונל וחתפי , םיבר םישנא |
 ךבל
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 ןנבר ,  הריח ומשו :ל"זו ורמא בשיו תשרפ ר"בב . הלא םהירבד לא ךבל
 לכ דודל םריח היה בהוא יכ רמאנש דוד ימיב היהש םריח אוה הריח ירמא
 : םריח רמא ןומיס 'רב אדוהי 'ר , הזח טבשל בהוא תויהל אוה דומל ,םימיה

 היתעד לעו ,םינש םיתאמו ףלאל בורק היח ןנברד ןוהתעד לע , היה רחא
 ירהש 'וכו אוה דומל : ל"זו י"שרפו , כ"ע ,הנש תואמ שמחל בורק היח הדוהי 'רד

 קרקד הרומה , תואמ שלשו ףלאל בורק ,  המלשו דודל וירחאו הדוהיל בהא
 תא ונבו ץראל ופנכנו םירצמ תאיצי דע ףסוי רכמנשמ ןכ יב ,  םיתאמו ףלא
 רוצ תא רצנדכובנ שבכ תולגל תיעיברה הנשבו / אצמנ ןובשחה ולגו תיבה
 , ק"תל בורק היח הדוהי 'רד היתעד לעו .םלוע ררסב אתיאדכ םריח תא גרהו
 ירבד הלא לכ , 'זנכ תולגה רחאל גרהנש רע רוד תומימ ונאצמת הז ןובשח
 ןימאהל אוה בורק רומאכ תולגה ןמז דע םירבה ףיסומ ותויהב רשא . י"שר

 אוה הדוהיד .הריה ןנבר תעדל יכ .רמוא אוהשו רפה 'זנה שררמה הפונש
 וניאו םריחל הריח ןיב לירבה הדוהי 'רו ,  רצנדכובנדו המלשו דורד .םריח
 תערי רשא ארוקה התא ! המ יהי ,  רצנרכובנדו דורד םריח אלא דחי ףרצמ
 םדאמ ויהש  תורודה ימי ךרוא ןימאהל לכשה תא האצמ רשא האלתה לכ תא
 קחדנ הרומה ברה יכ רע ,והניבתכ הרובגה יפמ השמד ואל יא , הנ דעו
 ומכ הרותב םנורכז אבש םידיחיה אלא םהה םיכוראה םימיה ויח אלש רמול
 כ"ק וימי .ויהו תרזג לע יכ תעדי םג , םדוקה קרפה ףוסב וירבד ונאבהש
 זאמ היהי .אוהה בצקהש םירמואה (ע"אה םש רכזש ומכ) :ורסח אל הנש
 ןימאהל לשבת אלו ץורת אלש אוה יאדו ; תוחכה תפיפאב םיתמה בורל הנהו
 יפ הטוסד .ימלשוריב הארת רבדב אצויכ , םיתאמו ףלא םימיל עיגה .הריחש
 לארשי תא ללקל אבש לאכרב ןב , םעלב ,הז אוהילא אביקע יר שרד םשב
 רזעלא 'ר ל"א ,  קלב ינחני םרא ןמ רמאנש םד תחפשממ דע 'וכו לא םכרבו

 הברהב :ןכו , םהרבא הז םר החפשממ דע 'וכו קחצי הז אוהילא אלא 'וכו
 אמוחנת שרדמב הנה יכ . ולדבנ רשא ,תויוהה תודחא ל"ז םהל אצמת םיקירצ
 בתכו , שדח םלוע האר היה וב  בותכש ימ לכ ורמא העור היה השמו קוספ
 תויה ןעי , ןאצ העור לבה יהיו רבדב הז דוס יתרכזה רבכ יטאנ"אקיר םכחה וילע
 אוה סחנפ ורמא סהנפ לע םג ,השמ אוה לבה אוה יכ ל"ז םהל לבוקמה ןמ
 + ארזע הז יכאלמ .רמוא עשוהי 'ר = , יכדרמ הז יכאלמ ק"פ הלגמבו , והילא
 . ותלודגמ והוכתתש לאינה הז ךתה , וימיב תורצ שש הארש לאיגד הז רצבשש
 אוהש ורמא םג , 'וכו ןשרודו םירבד חתופש יכדרמ הז היחתפ כ"ג םש ורמאו
 אוה .רמאמ לעו . תיבה תונבל לבבורז םע םיאבה ךותב הנמנה ןשלב יכדרמ
 לאעמשי 'ר 'פ תוהנמב םתושקה ירחאש תופסותה ילעב אצמה 'זנה היחתפ
 וארקנ ןושארה יכררמ םש לעד הארנ וצרת , ךכ לכ םימי ךיראהש המית :.ל"זו
 אשת תשרפב אצמה םירכזנה לכמ אלפנ רתויו .כ'ע ,ומש לע ויתחת םינוממה סג
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 הברה תומש םהל וארקנש םדא ינב העבשמ דחא הז לאלצב שב יתארק הבר
 לכש ןינבו בא לע םרמא אצמת םשו , יוכו 'זהשמ יו עשוהי 'ו לאלצב 'ד והילא
 םתצקב וניאר רבכו ראמ םיהומת הלאה םירברה לכ אלהו , הנה תחא תושפנה
 ךותמ הנמאה , םילגרו םידי טושפו ןינבה .תמאב .םוחדי רשא םיבר "ישרפמ
 הארת יכ הזו , שלשמ תחא איה אנוג יאה יכ לכב םתנוכ תמתא יכ ררבתי חוכוה
 סחנפ ל"ז םרמא תערי : ל"זו בתכש םחנפ תשרפ שאר רכזנה יטאנ"אקיר םכתל
 אצמת םג , לחר ערזמ א"יו דג טבשמ היהש םירמוא םהמ אצמת םנ , והילא אוה
 והזו , לכה בשיתי רובעה דוסב םנמא ,הזל םעפו הזל םעפ ומצע םחימ והילא

 וירבדמ יכ ירה ; 'וכו והילא אד םחנפ אד דריו םימש הלע ימ תור שרדמב ורמאש
 רצמ ןוילע יריסחב טרפבו ,ל"ז םהל תויוה תצק תודחא תויה לע הרעה ונל שי הלא
 ל"ז םהש תינש הרעה ונל שי 'זנה תופסותה ירבדמ ןכ ומכו . ןבויש ךיה רובעה

 לבא דחא רשבל םצעב ויהנש אל , ןינעב םירומאה םישנאה ןמ םיברב ונוכי
 ןמחנ .בר רמא 'זנה הלגמד ק"פ םייפמד יאממ דועו , םחיהו םשה םהב רמשנש
 ארזעבו רכנ לא תב לעב יכ ביתכ יכאלמב ארזע הז יכאלמ רמאד ןאמכ ארבתסמ
 ל"ז םהש תישילש הרעה ךל שי , תוירכנ םישנ בשונו וניהלאב ונלעמ ביתכ
 םא םיפלחתמ . םישיאב שיגרנ רשא יוושהו ןוימדה לא הלא ומכב ונוכי םימעפל
 :1 ין( (תכ % ונניא םעלב ,תלשיו תשרפ ףוס ע"בארה ש"מ ךרד לע , םהירבדב םא םהישעמב

 ו (?/-(? נינומדק רבדמ לופי אל יכ והומכ שחנמ ותויהל שרדה ךררש ןכתיו , מראה ןבל
 ט 07)ת? :2 תוטונה תורוצה יכ תויחה רבדב ג'ח שאר הרומה ברה בתכש המ ןיעכו , הצרא
 |[ 0 'רתפ ונממ בוט ירזוכ םכחה רמאמ רועב יכ םע , הנהכ תונוכמ הנייהת תורוצ לא
 | : 0 *לע רמוא רומגנ םרט םלואו . ש"ע 'ב רמת 'ב ןיעמ קחצי ןוד רשה תורוצה ןתוא

 רשי ,הנה דע ונבתכש המ" עויסב 'וכו שוירד אוה שרוכ אוה רמאמ תודוא

 םישרודה ה"רד ק"פ םש ל"ז תופסותה ילעבל וילע אצמנ רובד דוע איבהל וניניעב
 ורמא דחא ךלמ םה םירכזנה תומש השלשה ךיא םרמא תחח ייכ ונייה , ךפהב ותוא |
 / וינפל ןיי ךלמה אתטשהתראל םירשע תנש : ל"זו , םינש םה ךלמה אהסשחתראש
 אוהד  ךלמה אתסשהתרא ינפב היה הימחנד ארבוע יאהד עמשמ ארקד היטשפ
 שש תנשב אהד ןכ רמול רשפא יא לבא , וימיב תיבה ּהנבנש רתסא ןב שוירד
 * יכחה שרפל ךירצו . היה םירשע תנשב ארבוע ךהו תיבה הנבנ שוירד תובלמל
 שוירד ךלמה , הריקפ לש ןושאר שרוכ אוהש אתפשחתראל 'כ תנש רמאק
 ותוכלמל שלש תנשב הז השעמו ,ירתסא ןב שוירד אוהש וינפל ןיי איבה
 ובלמל שלש תנשבו , שויררל ןיתרת תנש דע אתדיבע תליטב ןידאב ביתכד
 / ושאר שרוכל 'כ תנש התיה . איהו םלשורי תמוח לע וינפל הימהנ רבד
 תישילשבו שוירדד םיתשו שורושחאד רפיברא שרוכד תלת ק"פ הלגמְב אתיאדב
 םמצע םה לשא ישוק ליבשב ל"ז םהש .ירה . כ'ע , ריעה ןינב לע הימחנ שקב
 שוירד אוה שרוכ אוה שרדמ לא ודגנתה המואמל והובשח אל ךומסב הארנב

. . 
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 רובדה ףוסב יכ םע , וניארש ומכ םינשל דחאה תא וקלח אברדאו 'וכו
 ורמאו ךרד ירשיכ ופיסוה רחי לבהמ המה הבושתהו אישוקה המכ ושיגרהש
 רמגנו תיבה תונבל וליחתה שויררל םיתש תנשבר היטשפכ ארק שרפל שי והימ
 תיב םא יכ הירעשו ריעה  תמוח ונב אלו  ,ותוכלמל שש תנשב ןינבה
 םירשע תנש דע םתוא םיללוש תומאהש הערב םינותנ ויהו , ודבל שדקמה
 רבכש וקסעתנ אל תיבה ןינבב ךא יארק יחכומרכ המוחה תינבנש שויררל
 אוה ל"ז םרמאמ ןינעל םירזוח .ונתויהב התעמו , םהירבד ןאכ דע ,  יונב היה
 םירמאמהו רכזנה וער ןוחיס וילע דיגי יכ תמאב אצמנ 'וכו שוירד אוה שרוכ
 וזיאל לבא ומצעב תמאל ל"ז םהמ רמאנ אלש ,ונרכזש תוניחבה םע םירחאה
 םדפח לידגהב םידחא םתויהו םתשלש תומדתה רמאתש ומכ , תרחא הניחב
 ראש יכלמ ש"כו הנטש יבתוכ םיכלמה רתי ושע אלש המ , לארשי םע
 ןינבה ןוישרב םישפח םהלשל הוצמב ליחתה שרוכ הנה יכ , וניררוצ תומאה
 , תיבה תא ללכש תפומל שרוכ ול תויהב שוירדו , התוא קרמ אלש סע
 םייקתהמ לדחנ אל םינפה לכל הנהו , םלשורי תומוח הנב אתסשהתראו
 םצעב םתויה ולבסי אל ןפוא םושב םיבותכה יטשפ יכ כ"ג ונתוארב הזה תעדב
 .שרדמה לע .הנררועתת תוישוק ןחבי ליכשמ לכ הנמאה יכ , ונריב םידהאל
 ומכ ותוא ןאמי , רומאה לכו וילע חיכומה ןוחיפ ורבח תודע ילב םג יכ רע , הזה

 אדח . ד"יפב ונרכזש המ לכב ל"ז םהישרדמ ןמ הברה םישרפמ המכ ונאמש + -
 ל"ז ו"'שר קחדנ כ"ע רשא שרוכ םוש סרפ יכלמב וניצמ אל הנטשה ירחא יכ -

 ארקנ שורושחא רחאש שוירד ףא : ל"זו בותכל 'וכו שרוב אוה רמאמ שורפב
 ו"יו שי אתפשחתראו שוירדו שרוכ םעטמ רמאש אוהה בותכב יכ רועו , שרוב
 ןילחונ שיִּב ןנירמאדכ אוהש , תורבלד אדירומכ לבא אתפואא ביתכד ואל
 שיאו שיא השלש קפס ילב םהש הרומו יארקל והניקספמד אפירח אניכס
 . איבהש סרפ יכלמ רפסמ לצא א"י לאינד שורפב ע"א םכחל אצמת ןכו . והצקמ
 ולא טשפה ךרד לע + ל"זו בתכו 'וכו שוירדו שרוכ םעטמו ארזע לש הז קוספ

 טפשמכ אתסשחתרא אוה שוירד אוה שרוכ .אוה בותכ היה רחא ךלמ היה
 אתסשחתראו תיבה הנוב שוירד יכ בתכ ןהבה השמ 'ר םשב ןכו , כ'ע ןושלה
 , ךלמה דוד ךרמאכ ךלמהו דוד ךרמא ןיא אלה יכ ,םינש ויה תומוחה הנוב
 : ל"וו בתכש 'וגו שיערמ ינא קוספ יגח שורפ .ףוס ל"! יחמקל אצמת ןכו
 , כ"ע וירחא ךלומה אתפשחתרא ימיב וא שוירד יטיב ויה הלאה תומחלמה
 היה אתסשחתראל םדק רשא 'זנה שוירד יכ ראב יגחל ושורפ תלחתבו
 בותכהש ריכי ארירג הפקשהב ןויע לעב לכ קפס ילב דועו . רתסא לש הנב
 ארזע ,סרפ ךלמ אתסשהתרא תוכלמב הלאה םירבדה רחאו 'ז 'א ארזעב
 בותכה שוירד ירחא םק רשא שדח ךלמ היה אתסשחתרא אוה יכ הרומ , 'וגו
 תוכלמ דע שרוכ ימי לכ 'ר השרפ ורמאל המוד | , הלעמל ול ךומסב

 שורר * |
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 לע זומרל רבחמה לצא גוהנ ןושל אוהש 'וגו שורושחא תוכלמבו 'וגו שוירד
 הברהש תמאהו םידסחה ערי רשא רפוסה ארזעו . ךלמ ירחא םקה ךלמ
 רזע אוהו , ןוכנו ךלוה ופה היה וימיב יכ .לארשיל הז אתסשחתרא םג
 , ומצע ארוע דיב * השע/רשא/\הבוטה -ןמ דבל תומוחה ןינבב הימחנ תא
 יכלמ תשלשל ףסאמה הזה בותכב הבוטל וישכעמ ומש תא רוכזל היל אחינ
 ראובמ הארנ אופא רומאה לכמ .ונרכוש ומכ ונמע ביטהל וברה רשא סרפ
 לע .ורמאנש םתואמ אוה 'וכו שוירד אוה .שרוכ אוה שרדמ ייכ וניצרש המ
 שורד , ןינש יפלא תישד איהה לע ט"כפ ב"ה הרומה ןושלכ תחא הרוצ
 קרפב יבתכ ירחא םיבר םימי יכ הזולעא 'הב יכנאו . והעדו רכש לבקו
 ק"פ ל"ז יולה היחרז וניבר לודגה רואמל יתיאר יתאצמ , הנה דע הזה
 ארמימ בשיל ולדתשה ירחא יכ .,אתכלה יאמל םיכלמל םרמא לע ה"רד
 'וכו שוירד אוה שרוכ אוה אנינתד אה םע ףסוי ברד אישקו והבא 'רד

 שורפה לבא , םהיקודקדו םימכתה שרדמ יפל ונדיב הלועה והז : ל"זו בתכ

 סרפ ךלמ אתסשחתראו שוירדו שרוכ םעטמו בותכש הז טשפה יפל ןוכנה
 היה םהמ רחא לכ יכ סרפ יכלמ רמא ולאכ אוה ירהו :ויה םיכלמ השלש
 ליחתמה היה שרוכש תיבה ןינב ןינעל ורכזוה םינושארה םינשהו , סרפ ךלמ
 הנב אוה ףאש ןורחאה ךלמה אתסשחתרא םהל ךמסו , םילשמה שוירדו
 ונבו והיעשי תאובנ המייקתנ ןלכבו , הימחנ ירבדב שרופמכ םלשורי  תומוה
 הוצש ןושארה אתסשחתרא הז ןיאו , ךנותרשי םהיכלמו ךיתומוח רכנ ינב
 ןריכז הו וללה םיכלמ השלשל בותבה ןכמס ךכיפל , 'ה תיב תכאלמ לטבל
 םללכב רשא ןה םכח יפ ירבד ןאכ דע , ןתוכזו ןחבש ףרצל הז רחא הז הככ
 וב יתפסוהש המ ללגב רשא םיקרפה ןמ דחא הז הנומאבו .ונירבד לכ
 ידוד יפב םש רשא םיפוצ תפונו שברה תרעי יתמעט רכזנה רואמה ירבד
 יתויהב יכ = , ימו"סמ הדוהי םעונ ירמא רובחב ןויסנ לעבו םכחה  דודמ
 הנכה ןיאמ דוע םימיל יתיחדנו הז ירובח םיפרהל לדתשמ הבו"טנמ ריעב
 רכזנהי דבכנה יתוא אריו , םיפעוז ינפו יבל לא יתבצעתנ ךרוצה יפכ
 וינפ ובהצ זא . ינארק הזכו וזכ ויתינע ? הבככ התא עורמ רמאל ינלאשיו
 תלמע אל םנמא רשא הז ךרפס יכ ,םצע ןשדת העומש תמאב וז רמאיו
 תאלמ דע ןליאב רדה ץע ירפכ והרקי , םידחא םימי קר הנה דע וב
 תינש ךדי  ףיסות תאזה הנטשה ןמזב יכ .ונכחל קותמ זא אוהש וקפס
 , ץפח ינבאו בהז איבת ףסכה תחת ךיררהמו ,וילע

 ןכשו ןווחא הזיאמ םירבד וב ופסונש םלוע רדס ןומדקה רפסה לע הרעה
 . םידי םהב ולח ותלוז םירפס

 לודגהל רשא שפנ יחונ ונימכה לש םידמהנה םהירבד ןיב הנה טי קרפ
 הרות
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 ןיאש יסוי יבר רמא תובותכד ינשב ,שדקה יבתכ לא םוכימסמה הרות

 ; הלוע ךלהאב ןכשת לא ביתכד הגמ וניאש רפסב | קיזחהל יואר

 תבעות ונה הטורפ הושו אמלעד ילימב .לוע .השוע לכ םאש תמא ןיד ןידהו

 יב יהוו . הב וושי אל םיצפח .לכ ,ךש אד .ילימב ש"כ , וניהלא

 ,- םלוע רדס תראותמה אתירבה ןורכז תובר ה םימעפ הז ונרובחב לגלגתנ

 םבתכה רשפא יא םירופס הב יתיארו ארמגב ואבוה הירבדמ םיבר רשא

 , םהילע ךריעהל יניעב רשי , רפסב די תלוש הזיאמ התמיתח ירחא קר

 האר .הלאכ הנארקת םירחא םירפסב םג יכ הדעל ךל  היהת תאוו

 לשו הנש ד"ל תיבה ינפב סרפ תוכלמ רמואה יסוי  'ר ירברב יכ הארת

 ,םינש "ב'פשת בושחו אצ ךליאו ןאכמ | רמואו םייסמ 'וכו פ'ק םינוי

 דע  סוריוספא לש סומלופמ אתיא ךומסב םג | ,םינויל ז"יק ףלאו .ןברחל

 רע סונייספסא לש סומלופמ , ּהנש םינמש סונייספסא לש םיימור .סומלופ

 אביזוכ ןב תוכלמ דע סוטיק לש םומלופמ ,הנש ב'נ םוטיק לש סומלופ

 בושחו אצ ךליאו ןאכמ , הצחמו םינש ג אביזוכ ןב תוכלמו הנש וי

 רדסמ הסונה ףלוחמ הזה ןושלה יתאצמ יכ םעו .  כ"ע הצחמו הנש וי"רת

 קופפ לאינר רפסב ןשרדה ןועמש 'ר טוקליב ןכו ,די בותכל םופרב םלוע

 המרגות םופד אצמה ,םלוע רדסד הז רמאמ םש אבוהש ריעשה ריפצהו

 רכזנה ןושלה יתקתעה הנה ינא |; המ הז םינושמ האי'ציניוו .סופדו

 ינב .םיראופמה םיחאל רשא יששה ףלאל  'ע תנשב די בותכ  טוקלימ

 - רבחמה תאמ ומשוה םירכזנה םינשה יכסש היה םא םינפה לכלו . ודו"בליטנומ

 ירהש | . ונתרמג םתחה ירחא דע היה אל אוהש חרכהב ךשמי , ומצע

 < ח'לשת תנש תמ התוא ךרועל עדונה ישא בר מ"פ ףוס הלעמל ונרבוש ומכ

 דחי םהש וירחא םינש ג'ע רטפנ הימתוהב היה רשא רמימאו , תורטשל

 4 ףלאה תא םירבוע ךוסכמ םב אצמה םע םירכזנה תונובשחהו , א"יתת

 .ואבוה רשא ינש תיב תונש ןינעל םילילא תכסמד ק'פ :תואור וניניע הנהו

 וניא הירבד םויסו ,ע"פב ינת יכה י"שרפו אתירב םשב יסוי 'ר ירבד םש

 רוע רוכזנש ומכ ,  ןברחה רחא םינש.המכ בושחו אצ ךליאו ןאכמ אלא

 אתירב אוה םלוע רדסד קפס ןיאו , הילע י"שר שורפ םע וז אבב ה"כפב
 'ר הימתס םלוע רדסד ןפוד אצוי 'פ ןנירמא אידהבד ןכש לכ . תינומדק

 םירבד הב ופסונ תומוקמ תצקבש ונייה , תפייוזמ חרכהב איה הנהו , יסוי

 האורכ ומצע יסוי 'ר םנחל אלו , איבנמ ףידע ואלד ןורחא םכח הזיאמ

 . הלעמל 'זנה הלוע ךילהאב ןכשת 'לא בותכה שרדב הככ לע ריהוה דלונה תא

 יתרטוז וא יתבר אתקיספהש ןיחרוא  בגא אתלמ לע ןכ םג ררועתנ הזמו

 םישדח םירבד הב ופסונש הלאכ התוא ורק איה ףא , סופדב ונלצא תאצמנה

 ךל חלש תשרפ רורב הארתש ומכ רזעילא 'רב היבוט אוהה ןמ טרפבו , בםורקמ

 הממ |

1 



 איק קעב שיק | פא
 ימיב .ריעה התכוהשמ ז"כקת ףלא תנשב היהש רבד לע .בתכש הממ

 םיפלא 'דו :ינש .ןברחל ז"כ ףלאו האובנה קספהל ז"ית ףלא איהש | והיקדצ |
 הלאה תונובשחל אוה רחא אצומ יכ ךל הלגתי הזב ןנובתת םאו , הריציל ו"סתת
 השעמ :ל"זו בותכ הארת רומא תשרפבו .ונרכזש םלוע רדפ ףוסב .רשאלו
 תנשב 'ה תשודק לע תועובשה סרפב ןמצע ורסמ הצ"נגמ להק ןוילע ישודקש
 ןיא הנהו , דחי ולכ ו"לכ תנש ק"פל המצע יהוזש , 'וכו םלוע תאירבל ונ'תת 'ד
 ולכ רפסהש רמאהל ןכ םג אוה בורק יכ םע , ןורחא הזיאמ ףסונ לכהש קפס
 ול אצמת ןכש ,םירפוס תכסמ לע ל"ז שא"רה בתכש ומכ ארמגה רחא רבוח

 דגנ רקע אוה ימלשוריה : : ל"זו החותפ השרפ ןינעל ת"ס תוכלה תונטק תוכלהב
 וירבדמ ואבוה אלו םינורחאה תורודב רבחתנ םירפוס תכסמ יכ םירפוס תכסמ
 תיציצ הזה ןמזב םיריסמש המו העש לכ קרפ ףוסל תופסותבו ,כ"ע ארמגב

 וריתה ויגבל הוצ תינטב ןב תוחמש תכסמב אינתר אהא םיכמוס םיתמה תותילטמ
 דומלת םיחינמו םינוציח םירפס לע םיכמוס ונא םירבד המכבו , ינוילפמ תלכת

 םכישדה ןיריטפמ תבשב לחש בא ח"ר ורמא הלגמב ארתב קרפ ירה , ונלש
 ןירוק ונא תינעתבו , אתקיספב אתיא יכהדיאפפ םימשה ןיריטפמ וגאו םכידעומו
 , םירפוס 'כמ לע םיכמוסו תוכרבו תוללק ןירוקש הלגמב ןנתד בג לע ףא לחיו
 , רומלתב םיללכנ יתלב םינוציח , םירפוסו תותקיספו תוחמש תכסמ וראית ירה
 , וניתובר שרדמ םעטמ םניאש םירבד המכ יתיאר תרכזנה אתקיספב יכ ןכש לכ
 אצמת טוקליה לעבמ םש הנושל אבוהש ירוא .ימוק קוספ היעשיב טרפבו
 רבדב ןודל .םיאצויה ןמ הויא ידי לע ופסונש ילצא קפס ןיא רשא םינינע
 ארשמ רפסבו ,  חבשתו קוד םהרבא ןגמ רפס לעב ןכ םג רכוש ומכ ,שדחה
 שבתשי לא :ל"זו רורב יתאצמ המרגותב ספדנה יולה םהרבא רר'הל .ןירטק
 בשהמש וירחא אבהו ןוראה עוסנב יהיו קוספ רהוזה ןושלב בותכ רמאמב םדא
 הנמאנ דיעמ ינא .יכ , 'מו תורזונמה ןינונ יתש ןתואב םעט ןתונו ץקה תא וב
 , אוחהה רמאמה השענ הזה רודב יכ ןשי רפס םושב והאצמת אל אוהה רמאמהש
 הנהו . כ"ע וחיש תאו שיאה תא יתערי ינא יכ ורבחש ימל הירמ היל ארשו
 תלפתו ותלפתו יכררמ םולח רופס לכ יכ רתסא שררמב שמשכ רורב הארת
 , ג"פ םידוהיל ןופיפויה ןמ תואב תוא הוקל לכה , שדקה ןושלב םש תאצמנה רתפא
 תודוא לע ינימשה קרפב יתבייחתנ רשא יתופקה ערפאש רות עיגה הנחו

 םקרצו םתמכחל ילצא הלילח וניתוברל םיסחוימ ואצמנ םירז םירמאמ
 סורהת בותכה לע יתיאר אצמנש םופד לכמ ונדמלי שרדמב יכ הזו ,המהמ
 ךותב יכ (* , הז אוה םירפוס ןוקת וילע ורמאש קוספ לכ םש רכזנ רשא ךימק

 וארקנ ךכלו הלנדגה תסנכ ישנא ולא םיקוספ ונכש אלא : ןושלה הז סנכנ רמאמה
 הרומזה םיחלוש םנה ןכו , םתוא םישרודו הרותבש תויתואה םירפוס ויהש םירפוס

 לא | 0 ְּ
 ןוקפ . 'ס .ינפ) דמוע וגדופ = ססרכלו ר'ככ "מ לע "פר ףד | רסוק ספי לב ם"מ סמכ (*

 ( = ) |. סולתס) תכתממ סתוס סניכמסש סז לוס טילפוס
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 , 'וכו ןה ח"י םירפוס ינוקת אצמת דבכ ךרע ךורעבו . םפא לא ונקת םהו יפא לא
 אוה הז לכ אלה ;יניע תבבב בותכ אוה םינושארה םירפסב , וניע תבבב עגונ
 הניא הרות לש תא תוא לע וליפא רמואה לכ קלח 'פב ל"ז םה ושירשהש המ דגנ
 ןנא השמ היקספ אלד קוספ לכ ורמא ג'פ הלגמבו , 'ונו הזב 'ה רבד םימשה ןמ
 תוירעב הנכמהד איהה לע ןכ ךרע ומצע ךורעה לעב בתכש ומכו , היל ןניקספ אל
 התא יכו בותכש ומכ קוספה ארק ול םירמוא ךמאו ךיבא תחת ומאו ויבא רמול
 םהב ודי חלש ימ שדקה יבתכ רתי לכב ןכו , וניבר השמ ררב אלש ןילמ ררבמ
 התויה עדונ רשא אתליכמב יונשה ורקע יפכ .איה רבדה תתמא לבא , הקנו
 םיאבומה םהה םיבותכה לכ לעו ,אריקיו הבר אנת לאעמשי 'ר ןמא ידי השעמ
 ירבדכ עמשמר (* , בותכה הנכש אלא רמוא אוה ךימק .םורהת קוספב םש
 םירקעה לעב ירברכ ןכו .ב'פ 'ב רעש םלוע תוכילה לעב םאיבהש אב"שרה
 ורקעמ בותכהש , יתערב הארא לאו בותכה לע יחרזמ םכחהו 'ג רמאמ ב"כפ

 ןיאו ,ש"ע 'זנה יחרומה רכוש ןשיה רפסה ןושל לככ םירפוס ינוקת ךרדב הנכ
 םירפוסה ינוקת לש איהה אבבה בתכ םא ונדמליה שרדמ לעב אמוחנת 'ר יכ קפס
 הירבד לע אוהה רואבה ףיסוהל ול הלילחו ,תרכזנה אתליכמה ןמ התוא קיתעה
 םינומדק םהש ונדמלי ישרדמ ינש יתא שיו שי יכ תמאה ילע ןמאנ ,שמשכ םירורבה
 קפס ילבו  ,אוההרמאמה ןמ המואמ םב ןיא הנהו םינש תואמ שלש לע רתי
 תתל ול המוהמכ בל ירהמנמ הזיא יכ יתללפ ןכ לע רשא | ,םלועב םיריחי 'םניא
 םירכזנה וירבד תא ולש ונדמליה ןוילגב בתכ , הלודגה תסנכ ישנא לא דובכ הזב
 ל"ז י"שרל אצמנה ןכ ומכו , רהוטל רפסה םצעב ןסינכהו סופרה לעב והער אבו
 רמול וניתובר והוכפהש 'וגו דמוע ונדוע םהרבאו בותכה לע תואהסנה תצקב
 שודק ,הפל הלילח קפס ילב (** תועט אוה , 'זנה ומוקמב יחרזמה םג ואיבהו ןכ
 תקתעהל םינּפ ריבסנ הזב אלה ,םהב ונניאש תואחפנה רתי וידעו , ונממ
 םיימורלו  םינויל הנממ הארת רשאכ הדיעמה וניתוברל המדקש םיעבשה
 וניע תבבב ,יתערב הארא לאו , 'ה ינפל רמוע ונדוע םה םרקעמ םיבותכהש
 יא םג (*** 1 ונילע םהיפב ורעפיו תומאה ונב וללועתי אל אופא ךיאו , םלכ ןכו
 אצויכ רחא 'זנה אמוחנתה רמאמ לא ףרצל יבל לע הלעמ יתייה אניפתסמ אל
 קוספ ילשמ תדגאו 'ג השרפ ףוס הבר יניס רבדמו ג"לפ ןתנ 'ר תובאב רשא וב

 , הרותבש תודוקנ רשעה לע דקנ ךרע ךורעה לעב רכוש המ יפל ,רכני ויתפשב
 ול רמוא ךכ תבתכ המ ינפמ רמאיו (השמ א"נ) והילא אובי םא ארזע רמא

 רבב

 ןכו . סונכ םי ו ךנוסג כורכו קוספ לע ז'מכ ןמיס טוקליס לעכמ סכומ ךימק סוכסת (*
 ( == ) =. לסניכמס סעב ט"'5 זמר ללומטכו ונ"טת זמר ירפסס סעכ .ךתולעסכ סערפב

 ( = ) . 09מכ 3 תופחסונס כולכ יכ כתכ פ"ע ו"פכ ףד 'יפכ | רסת ספי לע כ"כו (**

 נ'סתת 'ד תנטכ ס)כקס ת)ם)ע לעכ לש ויככד יפכ ורפס סילטס ךוכעס לעכ יכ ינסימתו (***

 ונוסו רכסמס סרט י"כ ןנדמכי ינטמ ןומדק סיס כ"5 "כו סייגו ש 6כ 0 סי כפס כ כקכ ז"כעו

 ( = ) |. סופדס לעבמ ספוס )1 סקיל5סו סתסעו סתלע תסכטס יכ '5
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 , םהילעמ הדוקנה תא ריבעא תבתכ הפי יל רמאי םאו , םהילע .יתדקנ רבכ
 , המואמ לכ םיהלאה בתכמב עורגל וא ףיסוהל חכ ברו ארוע לודג יכו ..כ'ע
 רמאמה בתכש דימלת הזיאל הבסה סחית אל םא חרכהב לבא ! ונלו ול הלילח
 רבדכ .רמול התא ךירצ , הלעמל יתרכז רשא ירזובה רבדכ ובר תעדמ אלש

 ארמגב ועבקוה אלש תודגאהו םישרדמה יכ ו'טפב רומאה ,ל'ז ןואג יאה וניבר =
 ריחי רמאמ הלעמל ונרכוש הרומה ברה רבדכ יהי וא .ונבל םהילא תישנ אל
 ולאכ ,המודמ הבס וזיאל קר וטושפכ ונניאש רמולכ | , תחא .הרוצ לע
 תניחבב םהה םיקוספהש תורוהל תאז ותצילמב אוהה םכחה הצרש רמאת
 הנה היוצר ותנוכ תויה םע ךא , בתכה יתלבלו בתכהל םינפ םהל שי םמצע
 הקנ הז ללכו , לכשה לצא תואנ רתוי תויהל ול רשפא היה וירבד ןפואו והשעמ
 דובכ םע הלאכ תודגאו םישרדמב בותכ אצמנה תא םייקל התא לוכי םאש ונדיב
 רכזי בוט לע יכ תוכזל םנירתו השעת ןכ םהילא םחיתמה לכב םיאיבנהו הרותה
 , הלילח שדקה יבתכב םהמ רלויש דספה תומד הארמו עשפ רבד לכ לע ךא .ךמש
 טפשמו הז .לארשיל קח יכ ךמע דחי רפעב םנמט םסיפרהש ןמואל רומא ךל
 וכמתי דחא הזמו דחא הזמ םירכזנה שא'רהו יאה בר ןואגה ירהו , וניהלאל
 .המש ןייע ו"טה קרפב םלכ ירבדונרכוש המ יפכ ךזועמב קוחי ל"ז ןב'מר םג,ךידיב
 ,רומאה לככ םירכזנה םישרדמה דבלב אל הלאכ תורז וארי ךיניע יכ כ'ג עדו
 ךיח ול שיש ימ יכ ,יב'שר שודקל םיסחוימבו ןכ םג .םילבוקמה ירפסב לבא
 שרדמב יכ יתאלפנו ,רבחמה ןונגסו םעטמ אלש תונושל המ תומוקמב ול םעטי
 ןמחנ .בר אצמנ בקעי .דזיו קוספ (ט'לק ףד) תודלות רהוז לצא אבומה םלענה
 אופא כ"א , והיורת ירמאד ףסוי ברו הבדו | 0 ו (
 םינידה ירפסב ןכ ומכו .(*ונתרבסכ ןומדק וננ'א | שכמוסמ .םועכ .סנוכפסו 2

 רהזנ .תויהל בוט קר ונניא ונלש םיקסופהו נרפכו | , עמ 5% סיללומפ וסלמ
 יכ ,  השעמל םויכ יתיאר וז הכלהו ,םהירבדב | קוספ סחנפ תטרפד לכמיסמ סיערב
 'ה .םע .ומיקה רשא תרבכנה הבישיה שרדמב ו

 המש םידעונהו , הר"ריפ הפ םידרפסה הלא
 דומלפ לכ ןיסלופסו ןיסינסמד ןככל
 ,סיל וכדס פילוסד ןיזכ לע ןוסלד

 :.35 יפכס סמכ סע סזמ יפרכד רככו ר'רה | ;הלילח תרזחב םויל דחא אישנ וארקי
 כורקסו .,וסמפ ןכ ופכ סעס סג לשל
 וסקופפ רסס דימלס זיפ יכ סנכל
 סינוילגכ קוסגס למ וסגטסמ סלדנ
 טכדמס יכ ןכפי סג ..רפסכ ןעילכסו
 םנמיסמ סיעלס ןכו  ולכ = סלענס
 כש6 סיסכומס י"ע סכקעמ ורכוס
 .סדק ימכסע ו55י ססירכד כול סנמל
 םרקיו רסווכ .יכ סל סיפר פופדו
 כוסכס לע םרדפ סלמפ נ"ע 'ג ףד
 םכמוסמ סיערס | לע6 | יכגל יתלכ
 סיבמ ר"מב ףד רכזנס סחנפ ספרפד

 < ופופ

 לרוגב ול התלע רשא הני"דומ שיא ןוילטבא
 ללבב , תבשד ב"פ העודיה שלש לע שלש תכלה
 ביחרה קימעה הנובתבו המכתב רשא וירבד
 םיספלא לש הנמאנ :תודעב הארה השורפב
 סופדב יספלאה חסונ ךיא , רפוס טעב םיבותכ
 המ לע הברה םירבד וב ופסונ איהה הכלהב
 ונעדת דוע רשא ןינעלו , רפסה לעב בתבש
 ריעהל יניעב ןכ םג רשי הלא יקרפמ רחאב

 ךנזא
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 ונלצא (* המודי רשאכ יכ , הזה אשונב ךנזא

 ןכ , םיימורל ןופיסויה ףיירזָנ תומוקמהתצקבש

 ןופיסויה לע םהיניע תא םימכתה תצק וחקפ
 ףייוזמ ותויה וניבהו אצמנש סופד הזיאמ ירבעה
 תולשל וזעונ רוד רחא רוד םיבר יכ ונייה , וכותמ

 םירופס ףיסוהל וא רואב ביחרהל םא םדי תא וב
 וננובתה טרפבו , השעי אל ןכו ותלוזל םואצמ
 וב םיאצמנה םימעה תומש יכ םירכזנה םימכחה
 יר"אגלובו ידרא"במול י"טוג יקנ"ארפ ןושאר קרפ
 אל ןידע ןופיסויה ימיב יכ ,  חרכהב ףויז אוה
 רופסה לכו , ץוח ינפ לע המהה םיסחיה ואצי
 .זנכשאב ספדנה ןופיסויה חפונב ונניא אוהה
 ,המואמ לכ וב ןיא ויפושכורובינתקנ קסעמ ןכ
 ימוטרחל ורדנסכלא תודלות רפסב ונאצמת ןה
 קתענ יתחתמאב הנה םגו ויתיאר רשא םירצמ
 ונ"יטסוי רפוסה ןכ םג וב עגנו ,שדקה .ןושלל
 , א"י רפס ץראה רכנ יבלמל ולש םימיה ירברב
 םימוטרחה רפסב אוה רובינתקנ לש רופסה ותואו
 אצמנה ןופיסויב רשא חסונה יפכ הלמב הלמ 'זנה
 ורפסב וא"יצרוק בתבש ומכ הנמאה , ונמע ינבל
 המשא הברה ןומא לילאה לש ןהבה יעיברה
 ןב .ותוא וארקב ורדנסבלא ךלמה לא ףינחהל
 ינהכמו , קדצ בכוכ םש לע היהש אנהה לילאה
 לכ תאצמה לש הפונחה האצי איהה המבה
 ומצע ןופיסויה ןמ ונניא לבא ; אוהה רופסה
 תא ךושמל םירבד לעב הזיא יכ ,ןפוא םושב
 , תבורעתה ותוא וב ול םש םיארוקה תובל
 ,המואמ ונממ רכזנ אלש םיימורל ןופיסויב הארתו
 היה רדנסכלא אוה תמא ישנא לכד אבילא יב
 ונתרות קתעה רופס ןכו , ופיליפ ךלמה ןב
 יאדו ונה , ז"יפ 'ג רפס ירבעה ןופיסויב אצמנה

 יתיארש תורחאה תואחסנה ןמ הנושמו ףויוזמ
 ד"יפ םירבעל םש בתכ ומצע אוהש הטמו , ול
 ךירעמה ריכיש המ יפכ ב"פ ב"ירפס םיימורלו
 רבד 5

 סנס לכ) סועכ קנס סזיפכ וכ קפס ןו רמ6 ןגס) ג'נפ םורכו (*

 הניב םי קרפ

 . ם'פ- ספמדק 6לוכס ססכ ופול
 קוקז = 5"ככס) ןיססוי = 'סכ  סנסו
 ל'כס ריב ידימ סנימנטסוקכ ספדנס
 עיגסב יכ למס .ו"רכ סלוט ל6ומס
 "כס .סינוןכסלס ןיכ .רוכזמ לכסמס
 כיכס דרפסכ סיס לש ןופיליד ססמ
 כסכ , סיטממו סיפלס קשממ .תנסל
 ס5ק לע רקס ירבד וכע ןייד ספכ
 'זגס סטמ 'כ סז יכ רמול סמ יכד
 וכלמ סכוס 6 לד כפוכס סס חכב
 סיינומסמ .לקי 9 סופוסל סכרס .גסל
 סיטנ סיפס דע וסליכיו , ףסכ יליטכ
 סכס ןכ לע יכ .סוכ פוקקו עדס סולק
 < ףיסוס לקס 'ןגס סיפדמס פינס
 :סילכד 196 ססגס לוסס לופסס ילו
 לע סילכודס פוטכס סקוכ ךנס,
 וגיכי לו ועדי 55 קפע קיל
 ססש | סילכד -'סנעל> | סיכפוסס
 לז סוקסס רפססו סנוע למ ונוסככ
 סקויללו ופלמ 65 ומיקיו וסוכססי
 . ,וליעומ ס3 | ןיפו לכס סתונעמו
 ליסוס ,  דפב רפכמס ווסל ןסכ דע
 למס סוסס רופסס םיפדסל סיכססו
 ללסס וכ יוקכ סיס | לסוי = סמל
 עיסכ  וססגס פלמ יסד , גולדב
 ינלו = . ןילסכ ולכ .כופסס תקותשמ
 לכזגס כועס .ןככד קמ קזחמ ינכט
 ק5מס םנוי יכ ,סזס סעעס ילמסמכ
 ןימס כב .בקוכס סמ סד6ס יכל
 וכדג ספלוס יפכ ןמסי וסכ וז סנס
 ליסמ .רפוס .טעב דיס דמלכ לוסש
 סכסלמ רק ןמזכ | םילגסו | סטעו
 ירפסכ 2'ז ולמסט סמ ןיעכ ,סכולמ |

 (סיסספ יככע 'פ יכדרמס :ירבדמ)
 גינוד6 לע סכר ךליו תטרס ל5מכו
 ג'י = כפכ .סוסלסס םיסכ רשס סמ
 לספס פויס סע ,וקוע סויכ קורוק
 לע | רמסי םוסס למסמס לעכ יכ
 . .ינס ללקפ 'וגו סעמ וקכיו כופכס
 סולגפ סרסכ ולכט לע עיפויש 6ל ,טכוד
 ינומט ינופסו לכמסרד ימיכפ סיממסלו
 ועדוכ לס קוינלכד ישנ ינסו .. םדק
 . סיסדקומס ילוספ סכסעב .סונוטסרל
 סוינעס לס6 סוכורק ם"כ , סודעל

 ןסלוכ

 ( ) . 'ולו סודי וכ ןח סיספט



 ירמא

 ספדנ יכסמ מ"מ .ססכ סמסכ ןפלונ
 וסנפ 12 ןיכע .וכיפ ס6 שוסס לופסס

 ךופפמי ינוס רם סירמסמ קל ןינע
 255 ולבוקי יסלכ) ,סייטרפ סובתכמב
 ללכסס 25 סמיכססכ ספ יכ לוקס
 סיכפסס | יקלע | לסו | קקדטס
 יסי טלפכו . וכינועלקל .סימסמופמס
 קועימקס יכפוכ = ת5קב סז  םופימ
 כלס לכד סתדנ 55 ססילע לס
 לסבסי =: ל" וססיתפכ | קד5 סלומ

 גיק הב | כטי קרפ
 אצמנה רופסה לע םג ,לכש םושב רברל רבד
 סונייספפא רפקתה ןפואמ יששה רפסב םש
 סופדב אלא ונאצמת אל ןופיסויה יניעל ימורב
 יכ , האיצ"יניו סופד קתענ ונממ רשא המרגות

 םינושארה םיסופדה 'בב ןכו 'זנה זנכשא סופדב

 רבכו ,והנמ ץמש וב ןיא ת"נוכ םהרבא לש
 םיעדויה םירצונ םימכח המכ תא וילע יתלאש
 םג ,לבה לכה יכ יל ורמאו ימור ירופס ביטב

 השוו  םז'כ לסל סיפייוזמ סירכד .תולספ
 ןהכה ןינעל טרפבו וב ואצמנ הלא תלוז תופסונ 1% מש ףיסוס "ספ של סג , וכו
 המ יפכ .ורדנסכלא הוחתשה וילא רשא לודגה  תועיעקס יכתוכ ןועגק ךסעדכ סלעי

 רפס אוה םגשב ןכבו , ונינפל ה"עב דוע רוכזנש 5 2 ו .
 לכ .תערל ףוסכת הפיה שפנה ירקע יתלב א גונו ישרת ימה

 קרפב ךילא יתרמא רשא לכבו , ותמאל .רבד ו
 , וניהלא ךל הוצי ויבאלמ יכ ער רבד לכמ התא '-םג תרמשנו רמשת = הזה
 אמלע ילוכד אבילא ויאיבנו ותרות שדקה יבתב  יכ = ךרובמ ומש יהי
 אשונב ידו . ינימשה קרפב יתרכוש ומכ םלכל גייס תרוסמב ורמשנ םלועל
 | * הנה דע הזה

 תיבב ויהש םילודגה םינהכה רפסמ לע ל"ז םהירבדב הלגנ ישוק לע ץורת
 . ןושאר תיבב ויהש םתוא רפסמ לע י"רו ת"ר ירבד תייחדו , ינש

 -.לעמ םיבר תוקפס הופמ ריסת םתעידי רשא םידומלב ל"ז םהיכרד ןיב כ קרפ
 םהירבדב ז"אירהו ירזוכה םגש תאזב ןנובתהל ןכ ומב ונל שי , ונינפ

 הגלפהה וגהנ תורוהטה םתורמאמ הברהב ונימכתש איהו ,הב  ועגנ םירכזנה
 ימוכסב םא םינינעב םא , תוהובג ורבדי וברי רשא םדא ינב ןושלכ , אמזוגהו
 לודג אוהש המ רבד לע תורוהל לבא ונמיה בורק אלו ומצעב תמאל אל תונובשח
 המכבו יאבה ןושלב םימכח ורבד השנה דיג 'פ םתרעה יפכ הזו , והנימאנ רשאמ
 ג"יפ ונרכזש םהירמאמ הארת םינינמה תודוא לע אלה ,ינתק אמזוג ורמא תומוקמ

 אובר 'ת לע אובר 'ת רתיבו םירצמ לש האירדנסכלאב ויהש םידוהיה רפסמ לע
 ןב רזעלא ירל ול ויה תוריע ףלא הנוממה 'פו , אובר ףלא םינומש הל ירמאו
 (י"שר תסרגכ ילמג וא) יליוג רסילת תופרט ולא 'פו , תוניפס םיב םדגנכו םוסרח
 ק"פ אירהבו . אשרד ילמג 'ת ןיעט לצאל לצא ןיב טחשנ דימת 'פו , אתפרט יקפס
 האמ ארפק רבל אמלשב םרמאב , אקוד ואל הלעמו האממ יכ הארנ ןיבורעד

 הברה ונאצמת ףלא םינומשו םינומש ךס טרפבו , ןלנמ הדוהי ברל אלא אמזונ =
 תילבבה ארמגב הבורמ ןיתש רפסמ ןכו , םיקרפ 'גב 'פ תינעתד 'וריב אמזוגל
 ןיא 'פד רחאו היהש ימ .'פ םהומכו האורה 'פד םיששב דחא השמחמ דבל יכ
 ןיתש ילכישמ ןיתש רזעלא 'ר ירוסי 7 רכושה 'פב הארת ,והיתוכדו ןיב

 ינימ ה

 ו
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 ובתכ וילע רשא , טוהר יטוהר ןיתש לבוחה 'פו ,םש הברהו ארפל ינימ
 אלזרפד ינמ ןיתש תופרט ולאב ומכ יכהב ארמגד אחרא ל"זו אידהב תופסותה
 ירמאד אוה 'אמלעב אתלמ ל"זו י'שר בתכ וטמ ילכת ןיתש לע םש םג , 'וכו
 ההגה םירכזנה םיכסה לכמ רתיו (* * אקוד ואלו ישנא
 קס מ  י) 4 (" יפכ ל'ז םלצא גוהנ תואמ שלשה רפסמ אצמת
 ןומסל קי ןכ יכ וכ רמול רטפס יכ םינינעב ןכו .קרפה הזב רוע רוכזנש המ

 , '\ סיכלמכ עודיכ פופ סיפפ סיס םדאה תא קיחרהל לשמ ךרד וצרישכ םינווכמה
 וסיננ וסויססד וסנופ ןופס לש ןכו | הוכונ ..ןורבזב .וגילפה ההבעה ןמ חב לכב

 ( ס"וי = 'פ לסירבגלו , רכוטס 'פ
 יסעמס ןיטרוד ןיס 'פ- ןולעפמל| ערה  ןושל רפסמה ןיכרעב שי 'פ םרמאב
 ימכסל קיודמ וקויס סיליכטמ תסמ .ורמא ןהילע רשא שלשה דגנכ תונוע לידגמ

 הרע סשנד טמ המ לכ אביקע ר"א םירדנבו , רובעי לאו גרהי
 דמפ לכט סונק סל מכ סזכ ןיקמ | ם'מד ךפושכ הז ירה הלוחה תא רקבמ וניאש
 = . 'נטעמ לולכ ססמ ךיניעב יהי .ותמחב וָילכ ערוקה גרואה 'פבו
 םירמאמה . תשלש א"עק תבושתב תשש רב םכחה איבהש ומכ ,םילילא דבועכ
 תונועה תלדגהב | גילפהל םימכחה ךרד :ל"זו בתכ רשא לע היארל הלאה
 'ד תנשמ שורפב ם"בטרל אצמת ןכו ,םהב לשכהמ םראה רמשיש ידכ
 יכ דע דיחפהלו םייאל ןושל וכיראה ל"ו תורבע תצק לע | תותימ
 ה"רד ק"פ תמאתה םע ,הבושת םהילע ןיאש ורמאו וליהבה . םתצקב
 שרפל התא לוכיש המל ףרוצמ ,הינפב דמועש רבד ךל ןיא ליעומה םללכ
 תובסל ותבושת היהתש  אוהה ןועה עבט יכ ,הבושת ול ןיאב םתנוכ
 ךריאל ןכ ומכו . ד"פ הבושת 'הב ל"ז ם"רה רכוש הברהכ תענמנ וא ּהקוחר המ

 םרמאכ , הדמה לע וזירפה תחבושמ הלועפ וזיא לע ביהרהלו זרול םתוצרב אסיג
 םילעמה לכ ו"פ תובותכו , וניבר השממ רתסב הקרצ ןתונה לודג ארתבד ק"פ
 ורמוא םשב רבד רמואה לכ הלגמד ק"פו , םילילא דבוע ולאכ הקרצה ןמ ויניע
 השעמל הכלה תדמל אה םרמאב תערה לא הז ובירקהש םע ,םלועל הלואג איבמ
 קיזחמ לכל רשפא ןכו ,לארשיב הלודגה העושתה האב רבכ הדמה תאזמ ךיא
 הגלפהה ינוצר) תמאב וז יכ | ,םינוש םינינעב תובר הלאכו ,הומכ איביש הב
 ,ונתאמ ןווכמה תא עמושה בלב סינכהל תואנ ןפואו םורע תמכת (םירוברב
 ולב םהש , שדקה ייבתכב הגוהנ התויה השנה דיג 'פ כ"ג םרמא תעדי רשאכ

 וקיזחהו הוחבש תומאב םיצילמה םג . םיתפש חצו ןושל לעב לכל רואו רנ קפס
 ונ"איליטניוקו = , אקי"פוטה ןמ יעיברב וא"ילוט םהישארל אצמתש ומכ הב
 םיפוצ תפונ רפפ לעב ידוהיה ץילמה חקל םהמ רשא ,ו"פ ותצלהמ ינימשב
 ארמגה יכרד ראבל הזה רובהב ונתנוכ ןיאש תויה םעו , ג'מפ יעיבר רעש
 לודג רקע תמאב אוה רשא , זלה רונצב תעגל יניעב רקי ,םישרדמה יטרפו

 השעמב הארנה יטרפ ישוק ריתה ןעמל ; לכשה לא הלאכ םהירבד תברקהב
 והורפס



 דיק | קעב שס
 םישעמה לעו ליאוה ,וב אצויכ לכ לא כ"ג שיקת ונממ רשא ונימכח והורפס
 אמויד ק"פ ןליד 'מגב יכ הזו  .ונעצהש ומכ םינד התע ונא םהמ םירפוסמה
 כ"ת רמעש ינש שדקמ הז הנרוצקת םיעשר תונשו ביתכד יאמ ןנחוי ר"א

 ינש שדקמב ורמא ק"פ אמויד 'וריב הנהו .ג"כ 'שמ רתוי וב ושמשו םינש

 , םיפשכב הז תא הז םיגרוה ויהש א"יו םימדב םילטונ םילודג םינהכ ויהש
 אלה ; ה"פ א"יו ד"פ א"יו ג'פ א"יו ב"פ א"יו א"פ א"יו ג"כ םינומש וב ושמש
 רמאמ לעב ומצע ןנתוי 'ר יכ השקי טרפבו , תורמגה יתש ןיב הבר הריתס וז
 . תואמ שלש לע רתי א"יו רמול ול היה טעמלו ימלשוריה רבחש אוה ילבבה
 אקוד ואל ילבבה רמאמ יכ .ץרתל רשפא הארנ ונעצהש וז הרעהב הנמא
 רמאקד ימנ אקיד ; םתעדל םצמוצמה אוה ימלשוריה רבדו ,הגלפה ךרד לבא
 הבר ארקיוב םג ,והער ןובשח לע קדקרמ היה דחאה רשא א"י והנה לכ

 ורמאב אנינמל תיחנ ילבבהש המ ירחא טבת לאו .ןמקלרכ ונאצמת ןכ ירפסבו
 אצ ךליאו ןאכמ ,'וכו ג"כ ןנחויד םינומשו קידצה ןועמשד הנש 'מ םהמ אצ

 לע , תרכזנה ותמזוגל ןקותמ לכה יכ ;ותנש םילשה אל דחא לכש בושחו
 ותמדקהב הרומה ברה בתכש ךרדה לעו , ו"יפ סּוטיט ןינעב ונבתכש ךרדה

 קר לשמנב ןינע םהל ןיא הברה םיטרפ וב ופסונש יתיב ןולחב יכ לשמ לע
 ןיבת ןכ אלה . והואיצמהש ימ  תנוכל תואנה תומילשה ול תתלו לשמה תופיל
 ותוארה םא יכ , אובר ףלא םינומש הל ירמאו הלעמל ונאבהש םרבד כ'ג
 לצא םג .וארבנ אלו ויה אל תומזוג םהינש הנה םדוקה ךסה לע קדקדמכ
 'ד רובד ןוטלפא לש וא"יויונוקה רפסל ושורפב ונ"ייקיפ םכחה אצמת םירצונה

 אלה . ונרכזש הרומה ברה ירבדכ שממ םהימכה שאר םשב םג רמאש ב"פ
 , הגלפהה רצ לע-ונימכה לצא דאמ לגרומ אוה רכזנה תואמ שלש לש הז ךס
 תותימ 'ד קרפו , הסרפ ן"יש לע הסרפ ן"יש ימור לש לודג ךרכ הלגמד ק"פ םרמאכ
 ןדגנכו הזע תרהבב רזעלא 'ר הנוש היה תוכלה 'ש ד'ִכָּפ ןתנ 'ר תובאב םג
 ריאמ 'רל ול ויה םילעוש תולשמ תואט שלש יניר רחא 'פו , ןיאושק תעיטנב
 ןישרוד ןיא 'פו ,השמ לש ולבא ימיב וחכתשנ תוכלה ן"יש תונברקב שי פו
 ןתנויל תובושת ן'יש ק"פ תומביו ,ריואב חרופה לדגמב תוכלה ן"יש קלח 'פו
 'ש התושו םילגע 'ש לכוא היה יאבדנ ןב ןנחוי וגהנש םוקמ 'פו , תבה תרצב
 ןיסתוי רפסב ארימג תוה ריאמ יברד יהתיבד הירורב טחשנ רימת 'פו , ןיי יברג
 ןוירוג ןב היקזחל ולעהש תוכלהה ןמ ולא תבשד ק"פו ,אמויב אתעמש האמ תלת
 רב תציב הלפנ רשעמ קרפ תורוכבבו ., ןשרדו הילעב בשיו ןמש יברג "יש
 ביעי הכיא שרדמבו , םיזרא :תואמ שלש הרבשו תוריע םישש העבטו ינכוי
 ורי םיצח ן"יש 'ה אוה קידצ קוספבו , ןינוקרמ יברג ן"יש קיפמ הוה ןועמש

 םילילאה תכפמו ןיררהנסב אבב ןב הדוהי 'ר לע כ'ג .ורמא הזכו ,והישאיב
 לצא םג , תכורפה תא ןיליבטמ ויה םינהכ ן"יש להקיו ףוס אמוחנתבו ,א"פ

 ימכח
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 יעספ הדוהי 'רו אייח 'ר דוע םימיל יכ לע תישארב רהוזב אתיא תמאה ימכח
 שאר בתפ אמזוג ילב הז ןיעכ רשא ,אנפוט ינבד אמרג דחב ןעיספ האמ תלת
 ןב ןש האר אוהש םיקנעה ףוג לדוג ןינעל ט"פ ו"ט רפס וריעב םירצונה ימכח
 רהוזב םש דוע . ןש האמל קלחתמ היה ונינש ךרעל ךתחנ ולא רשא םדא
 ןועמש 'ר רמא הוה תוקוספ תוכלה האמ תלת ריבג ןה קוספ קחצי תודלות
 בורק הז לכו , הלאכ םיברו לאבטיהמ ותשא םשו קוספב האליע אתמכחר אזרב
 אנבוד אתינגרמ איהה יבג יולה וניבר םשב יבתכ לכ 'פ י"שר בתכש המל
 לכב ןכו ,קתע ןוה רמולכ אוה אמלעב אמזוגד 'וכו אתיליע רסילתב יבש ריקומ
 איהה לע אירהבו , אליעלד יחבט רסילת ןכו אתפירט קפס ילמג רסילת ןוגכ םוקמ
 ירה , אמזוג אבר רמא רפא רוכ ןי"ש חבזמה עצמאב היה םימעפ ב"פ רימתד

 . התתמאל תצרותמ תרכזנה הריתסה דצמ ונררוע רשא אישקהש הלגנ הלא לכמ
 ןורחא 'פ םיימורל ןופיסויה יכ עדת רכזנה םילודגה םינהכה ךס ןינעלו

 ינש תיב לש םילודגה םינהכה ףוס דע ןהכה ןרהאמ ךיא , בתכ ןורחאה ורפסמ
 ב"נו ןושאר תיבב ח"'יו המלש ןינב דע ןרהאמ ג"י ונייה םילודג םינהכ ג'פ ויה
 רמאמב ונקיתעא ה'עב .רשא רכזנה קרפב ול אצמתש ומכו ,ינש תיבב
 ימלשוהיהו ילבבה חסונל ףלהתמ רכזנה ונובשח ללכ תויה םעו , ג"נפ יעיברה

 איחה לע אמויד ק"פיכ איהו . ךעידואש וז הבסל ורכזל יניעב רקי ., אליעלד
 אישק חכמ ת"ר יכ תופסותב אצמת ןושאר תיבב ושמש ג'כ רשע הנמשד

 םיחדנ םהינש .ירבד ירהו : , ב"י ןקתו וירבד תא םג החד י"רו , 'ח היגה ריעהש

 ןושארב ; לזו ח'י םירג רכזנה אמויד ק"פ .ימלשוריה םג יכ תומוק יתש ודחי

 ארקיו תסרג איה תאזכו , ג'כ ח'י ושמש ונב ןבו ונבו אוה וב ןישמשמ ויהש

 אצמת ןכו *י"א תדגא םה תוברהש תעדי ל"ז י"שר ירבדמ רשא א"כ הבר

 ןכל : ל"זו סחנפ תשרפ שאר אוה תוקייודמ תואחסנבו קלב תשרפ ףוס ירפסב
 ןינבב לבא , םיאיבנ םינהכ ח'"י ןושאר ןינבב ונממ ורמעש דמלמ 'וגו רומא
 םימדב התוא ןירכומ ויהש ליבשבו םינהכ םיאיבנ םינומש ונממ ורמע ןורחא

 יתיארש המ יפל הנוכנה אסרגה איה ןכש ,כ"ע  תורצקתמ ןהיתונש וליחתה
 ךורעה לעב דשא אטוז ירפסב ןכו . דאמ םינומדק די םיבותכ ירפס ינשב
 ארוק ינימש תשרפ הרותה רואבב ל"ז י"שרו [ינש] םינפ שררמ והנכ גט ךרע

 תיבבו ג"כ ח"י ונממ ודמע ןושאר תיבב :ל"זו אצמת ינש םינפ לש אתירב ותוא

 ןופיסויה םג .,'וכו םימדב התוא ןירכומ תויהל ורזחש ןויכ ג"כ םינומש ינש

 ; ונרכזש ומכ ןושאר תיבב ח"י בתכ אתמד ילימב יקבו ןהכ היה רשא רכזנה

 הזב דחא יכ , םתישקל רחא ץורת םהל וששוקו וכלי םירכזנה י"רו ת"ר אופא םה
 תישארמ העברא לוק רכזנה םיימורל ןופיסויה .אוה םינוציחה םירפוסה ןמ וניאר
 ח"י ורמא םלכ רשא רכזנכ תוברו ירפסו ילבבו ימלשורי ונעמש ונינומדק ירובח

 םלעי אלו . תעדה לוקשב םירשכ םידע השמח לוספנש ןידה ןמ וניאו , ג"ב
 ךממ
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 ה"דב וניצמ , הז ןושל אתיא םוי לובט 'פ םיחבז תפסותב יכ .ארוקה ךממ
 ודמעש םולש יתירב תאמ היל קיפמ ירפסבו סחנפמ אלא ג'כ ויה אלש
 ךא . כ'ע , ירפסב ונמנ םלכו ינש תיבב ןי"שו ןושאר תיבב ג'כ  'ח ונממ
 אלה ךיניעו ,  ג"כ :ח"י אצמת רכזנה רובדה ןמ  םיאצויה תופסות .יקספב
 הארנ ןכל , ןכ ונמנ אלש אטוזו הבר ירפס חסונ לכפ וארי וטיבי הנומאל
 ג'כ ן"יש םרמאב םאו . תשבושמ ותסרג רשא אוהה רובדה ןמ ןידמל ןיאש
 . ונררועש הריתסה ישוק םמצעל ץרתל םה םיכירצ , שממ ן"יש ונוכ ינש תיבב

 בותכה לע סופדב ל"ז י"שרל ה"ד שורפב אצמנה ןושלה לכ יב קפתסת לא םג
 . ח'י חסונ לסופ אוהש המלש הנב רשא תיבב ןהכ רשא הירזע אוה ('ה 'א ה"ד)
 ושורפב הז עגונ היה ןכ םאד ל"ז י"שר םעטמ ונניא ,ב"י ןוכנה יכ רמואו 'ח חסונו
 עדויה לכו , ותוא םירכוז המ ןפואב ויה םירכזנה םהירבדב י"רו ת"רו אמויד ק"פל
 לבא , ולצא לגרומה ןמ ונניא אוהה ןושלה יכ ןידי הלקנ לע אלה ונושל ביטב
 . תרכזנה י"ר תהגה ותואר ירחא םש"ותוא ףיסוה ויניעב םכח הזיא תרבהב
 יתאצמו יתעגי , הלא ירבד יתבתכ יתעד לוקשמ רשא ירחא יכ 'הב ליגת ישפנו
 הפיו בהזומ ארקמה לכ לע י"שר רואב הבו"טנמ בשות ט"ילש השמ ר"מכ ריב
 המואמ לכ ןיא ה"דב הנהו ,יששה ףלאל ב"ע ונייה ר"פח תנש .בתכנ דאמ
 תיבב ןהכ דשא הירזע + ל'זו בותכ ומוקמב יכ ,סופדב רשא חסונה ותואמ
 תיבב ןהכ תויהל ליחתה אוהש ת"או רחא אלו ןהכ דבלב אוהש רשפא , 'וגו
 ץעמיחא היה אלהו הנוהכה ול ונתנו תמש ת"או , ןהכ קודצ היה אלהו 'ה
 ןהכ ןידימעמ ויה אלש םוקמ לכב רמוא ינא ןכש , ןהכ תויהל ול היהו ונב

 שרופמ ךכ אלא ; קודצ  ןב היה ץעמיחאו ונב אלא תמש ןהכ םוקמב
 שרקמה תיב תדובע לע וא 'ה שודק לע ומצע רסומש ימ לכ ימלשוריב <

 והיזע השעמב הטמל בותכש ה"ב תרהט לע ומצע רסמ הזו ,ומש לע ארקנ
 , 'וגו ןהכה והירוע וירחא אביו 'וגו ויהלאב לעמיו 'וגו ובל הבג ותקזחבו ךלמה
 , ומש לע הנוהכה תאָרקנ ךלמל רמא ךכש שדקמה לע ומצע רסמש רחאמו
 רשא ילמ רקש אל םנמא יכ תואה אבו ! ושיש יעמ ינב ושיש יתרמא זא . ב'ע
 המ דעו עדוי בבלנה שיאהו , םירובחה יפייזמ תותוא לע םדוקה קרפב יתבתכ

 . קרצהו תמאה התחונמ םוקמ רשא הפיה שפנב הכובמ הימר ןושל ףוסוי המו ןתי

 =  םישודחו ה'או םירצוגה ירפוסו וגימכח ןיב םירופס תצקב ואצמנ רשא תוינתשה
 . םש אצמנש הגויה תומד לעו , םיזירג רה שארב המקוהש המבה רבד לע

 . תיבה ינפב ויה ךלמה יאני המכו |

 ירבד ירמה המל אינת תוידעד אתפסותב ןכו ןנח תוידעד ןושארב אכ קרפ |

 לבוקמ ינא ךכ םדא ךל .רמאי םאש , ןלטבל םיבגרמה ןיב ריחיה |
 ןופיסויה תאמ םיבר םירופס יתיאר יכ יהיו . תעמש ינולפ שיא ירבדכ ול רמאי

 --.....םיימורל ט ל |
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 הזה קרפב םא םתצק רוכזל יניעב רשי , וניתובר םובתכש המ ףולחב םיימורל
 ירבד הז אלה . ונעדתש יניעב רקיי שודח וב יל היהיש המו , ואובי םיקרפב םא
 המקוהש המבה לעו םירצמ לש האירדנסכלאב הנבנ רשא חבזמה לע התע
 . תיבה ינפב ויה ךלמה יאני המכו , םש אצמנ רשא הנויהי תומדו ,םיזירג רהב
 םיפוהל ידמע ודסחב םיהלא היהי  דוע רשא םהב אצויכו הלא יתורעהמ הנהו
 םינורחאה ןמ ותלב היהיש ימ וא ותלבק רפסב יולה דב"ארה הארת יכ , ךל ררבתי

 ןושאר לע הנמא , וכלי הנאו ואב ןיאמ ונימכח תרותכ אל רשא םירבד בתוכ לז
 יהלשבו יריעש ינש קרפ אמויד ימלשוריב ל"ז ורפסש המ םיעדוי לכה ןושאר
 לש האירדנסכלאב חבזמה תא הנב קידצה ןועמש .ןב וינחר ,  תוחנמ תכסמ
 שמשי ינב וינח רמא ותומ תעב ןועמש אוה יכ םש ורפסש המל הזו .םירצמ
 ןפואפ התוא רפס ריאמ 'ר רשא ,ויחא יעמש ןיבו וניב הטטק הדלונשו , יתחת
 האירדנסכלאל ךלה רע ,  ש"ע 'וכז השעמה היה ךכ אל ול רמא הדוהי 'רו דחא
 ונב םיכלמ ינב ריאמ 'ר תעדל יכ ורמא ךומסבו , חבזמ םש הנבו םירצמ לש
 ןופיסויה רפס ךיא עומשל ךנזא 'הטת םא היהו , והיקזח ימיב רחא חבומ םש
 ךיראא אל םגשב אלה , שרפהה ןמ םתוניב המכ ןיבת אוהה השעמה תא םיימורל
 םהב רשא םירבדה ירקעו םמוקמ תא ךרואש קיפסי וירבד לכ תא הזב קיתעהל
 ויחא .רזעלא ןהכ קירצה ןועמש ירחאש בתכ 'ג קרפ ב"י רפס יכ הזו . וקלחנ
 לש םהיבא יחא השנמ ןהב אוהה רזעלא ירחאו , ונתרות הקתענ ונמזב רשא
 ו"פ שארו , קירצה ןועמש ןב וינח ןהכ הז השנמ ורחאו , "רזעלאו ןועמש םיחאה

 אל ותונטקל רשא וינח אוה םג ארקנ ןטק ןב חינה 'תמ רשאכ וינח יכ הז בתכ
 ןועמש לש ונבו וינח באה לש ויחא עושי ויתחת ןהכו ,הלודג הנוהכל יואר היה
 םנ ארקנ רשא ישילשה ויחא ןיבו הז עושי ןיב הבירמ התיהנ רשאמו ,.קירצה
 ואלינימ הז הנה , קידצה ןועמש ינב .םתשלש ואלינימ ארקהל רחבו וינח אוה
 םהב זא הרורה (* סוכויטנאל רדנ הלודגה הנוהכה תלעמב םייקתה ןעמל
 םימי ץקמ יב בתכ ו"טפבו . םינויה תד לא םידוהיה ןומה בור תא איבהל

 םידוהיה .ןיב א תובר תוטטק םרוג היה ואלינימ הז יכ 'זנה סוכויטנא תוארכ
 ג'כ .דמעיו ותוא גרה ,וילא תאז ללגב הלודג הדרטו ותוכלמ תחת רשא
 ינשב ןכ םג והשעמ הארנכ , ןוא שיא לעילב םדא םיקיוי ארקנ תרחא החפשממ
 תלעמ הקלתסנ יכו ודור גרהנ יכ 'זנה וינח ןב וינח תוארכו , םיאנומשחה ירפס
 ול ךלה , הבר הערב ויה ןכ םג םידוהיה רתי ךיאו ותחפשממ הלודגה הנוהכה
 תכלומה הרטפואילק לש היחאו הלעב הרוטימוליפ הנוכמה יעיבר ימלת לא
 ןמ .תימואתפ התימ תמ ג'כ םיקיוי הז יכ בתכ ז"יפו .םירצמ לע ותרבחב זא
 , םדקמ םיאיבנ ייפ לע .שדקמל ביבס היונב המוח םורהל ותוצרב םימשה
 . .ואי"בבמ | ארקנה יאנומשח הרוהילא הלודגה הנוהכה ונתנ םעה זאשו

 רפסבו
 ( = ) .ילוטפוי5 סוכויטנ5 לוס (*
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 ןזעמש ןב וינח ןב וינח יכ בתכ ו'פ ג'י רפסבו (* | " קרפ 'כ רפס ולי"טומס ירבדל (*

 םכהתהו םירצמל ךלהש ונרפס רשא קידצה לנפל ינו פיס ולי"ככמ תלמ
 השקב טושוה , הכלמהו ךלמה יניעב ןח אוצמל = , 6 <ע = כמכ בטפכ ןפפ טו םויס -: סילססמו . וכידלפפ-יקנטיסכ
 ,םירצמ זוחמב 'הל הבזמ םיקהל והוחיניש םהילא | סכומכ ימ סוכיס יטסכב זמוקס יכ'כמ
 וילע אבנתהש והיעשי .איבנה אצמהב ןכש לכ ל ל ל 5 0
 . גו םירצמ ץרא ךותב 'הל חבזמ היהי ורמאב ו 4 0 יכוסי בסכ וב רש
 תושעל םנוצר ןיא ןפוא םושב יכ ול ובישה םהו | עדופס .סלע ויס לע. סינכ .סעכמו
 טלח טה ונוישרב םאשו ,וניהלא תר :דגנ הזב |. םיליכסכמ יד = , סיקנומטמס .םיכ
 לכב ותלאש תא ול םינתונ םה והושע ולב ף3ל ! ל ופסק םורפ) כס

 | . .טפנ ילוכג ויס סס
 םירצמ לש האירדנסכלאב הנב זאו ,  ףקות

 הזה רבדה תא רכז ןופיסוי אוהש המ יפכ , םלשוריב רשא שדקמה תיב תומד
 ןמזו ויתורוצו ויתובס בתכ הכוראבו , א"פ תומחלמה ןמ ןושארה ורפסב הרצקב
 םע ןיבמ לכ הנהו ,  האירדנסכלאב וינח קסעמ ןאב רע  ,ל'פ 'ז רפס ובשמה
 ..וניתובר ירבדמ םתסיעב םיקולח הלאה םירופסה המכ הלקנ לע ול הארי דימלת
 תכסמב אבוחש המ יפל םיזירג רהב םייתוכה תאמ המקוהש המבה רבד לע םפאו
 ' התיה ןודקומ סורדנסכלא ימיב יכ הארנ , ט'פ תינעת תלגמבו ול אב ''פ אמוי
 רשא וניהלא תיב תא בירחהל ונממ .םייתוכה שקבב יכו .,םדק ינמ היוגב רבכ
 תא גורהל גישהו 'פכלא תארקל םינהכ רבח םע קירצה .ןועמש אצי  ,םלשוחיב
 ורפס ןילוחד ק"פו ,חלמו ןינישרכ והוערזיו םיזירג רה תא ושרחו םהה םייתוכה
 ויהיש רזגו םיזירג רה שארב הנוי תומד םייתוכל ואצמ ריאמ 'ר ימיב יכ רוע
 , המ הריתס תיארנ הלא םהירופס ינשמ רשא ןעיו ,ץראה ייוגכ ירמגל םינודנ
 יפלו , 'סכלאו קידצה ןועמש ימיב איהה המבה הלטבתנ ןושארה רמאמה יפל יכ
 םייתוכד ץרית ול אב 'פ ל"ז א"בטירה הנה , הפקתב ז התיה ריאמ 'ר ימיב םג ינ נשה

 ריאמ 'ר ימיב ךא ,  ורשבוה קירצה ןועמש ימיב יכ תמאו , ויה .תוירא ירג
 הארת ח'פ א"י .רפס.ןופיסויה בתבש המ ארקת יב היהו . ולספנו .ןרופל ורוח

 אבררא'יכ ונייה , הלעמל ונרכזש םירצמ לש האירדנסכלא השעמכ הז ותערל ךיא
 וינפל יכ ונוישרבו .ןודקומ 'פכלא יפ לע היה םיזירג רחב המבה תמקה תישאר
 ונתח ג"כ עודי לש ויהא השנמ תא הילע השרהש היה אוהו , םלועב האצמנ אל

 י"ע הסרהנו , 'טבלא יניעב ןח אצמ רשא הז טלבנפ תבהאמ ייתוכה טלבנס לש
 ךרדמ רפ אל ותלבק רפסב יולה רב"ארהו . הנינבל םיתאמ תנשב ג'כ .םונקרוה
 לארשי יכלמ לע וירברב ראובמ רתויו , ינשה רודה 'פ:ול הארנכ 'זנה .ןופיסויה
 יכ רפס םיימוחל ו"פ ג'י רפסב ןופיסוי אוהו ,והשעמ לכו סונקרוה רכזשכ ינש תיבב
 , םיימלשוריה לע וינפל ןועטל םייתוכה ואב 'זנה הרו"טימולופ יעיבר ימלת ימיב
 םיקלחה ינש יחולשו , תיבה תשודקמ הלדג םיזירג רה" תשודק ןידה ןמ.יכ םרמאב
 יחולש םיאתפה ןכבו ו ךלמל ושאר בייוהי .ןידב םהמ חַצונמהש םתונוב .ונתה

 םייתוכה
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 אמויב ל'ז םה ורכוש םיוירג רה םוי והז םא עדוי ימו , ושנענו ורבע םייתוכה

 ריעהמ לדחא אל הז ןינעל הנהו , הלעמל ונרכזש תינעת תלגמד ט"פו ול אב 'פ
 ואצמ הנוי תומד רמאמ לע  ןילוחד ק"פ בתכ ל"ז תופסותה לעב יכ ארוקה ןזא
 הלאה תחת בקעי ןמטש ז"ע איה יכ שרדמב שי :; ל"זו םיזירג רה שארב םהל
 , הלא ירבדל םג םהינפ וריהזי םיליכשמה יתערל הנמא , כ'ע , םכש םע רשא

 המכ ורזעב ואצמנ םגו יעיברה ורפסב ידשכה ופו"ריב ירופסמ הארגה יפל יכ הזו
 םידחאל ויה לבבו רושא תוכלמ , 'ג רמאמ ח'ל 'פ םרכזנ דוע רשא שדק יבתכ
 ירופס יפל יכ םעו , ולאפנאררס ארקנה הנמשו םישלשה םכלמ דע דורמנ ימימ
 יתשל ןמז ךשמ ןכ ירחא ודרפנ ונתאמ םעמשת דוע רשא יפרפה ינ"יטסאטימ

 הדוגאל ודקש ןכו הנושארכ דחי ובש לבב לע שרוכו שוירד םוקב אלה , תוכלממ
 יכ םסרפתה רבכו . עודיה יפכ ץראה לכ לע ךלט ןודקומ 'סכלא תחת םג תחא
 רשא ,דורמנל תיעיברה סימ"ארימיס התיה תוינומדק םינשל תוכלמה ישפות ןיב
 ףוע , 'ג רפס ול"וקיס ור"ודואיד טרפבו םיתע יבתוכ המכמ הילע רפוסמה יפל

 תארקנ ןכ לע יכ ,הנויה ינב טרפבו הדלונ רשאכ היתונוזמ הל ךילוה םימשה
 אוה יתעדלו . ףועה ףוצפצ לע הרוי ימראה ןושלב (וירבד יפל) רשא' סימ"ארימיס
 אנמד ארמז ןיטנד ק"פ ימראב ןכו , ךמ"סב ןי"וה ףולחב עיגה רימזה תע ןושלט
 וס"וריב ירבדל הכלמה תאז יכ ןעיו . הנוי היה הלגד תוא הולו , אמופד ארמז
 ירחא םג לבב לגד תוא , ץראה יכלמ לכ לע הלהתלו םשל התלע 'זנה רפסב
 וא"ינא ירצונה םכחה לא הכוראב הז לכ אצמתש ומכ ,הנוי רימת היה התומ
 , יט'נופוניסגל םיפתושמה תומשה רפסל ושורפב כ'גו 'זנה וסו"ריב רפסל ושורפב
 םימכחה םשב םג ורמא םהו ,א"פ יעיברה ורפסב וא"יטומאס ירצונל ןכ ומכו

 ריפככ בוע ה"כ והימרי רבד והז יכ ונ"יוקא וס"אמוטו קיתעמה ומ"ינוריג םירצונל
 = ןורח ינפמ ונכשמ בזעו חרב ומעו ךלמ לכש ל"ר , הנויה ןורה ינפמ 'וגו וכס
 םירגתש רמא , הנויה ברה ינפמ ו"'מ הימרי םירצמ תאובנב ןכ ומכו .םיילבבה
 לא שיא ורמאי התרזעל תוצראה רתימ ואבש אבצה ישנא וא םירצמב ויה רשא
 רמאש לבב תאובנב 'נ הימריבו . לבב ברח ינפמ ונמע לא הבושנו המוק והער
 ומע לא שיא הנויה ברח ינפמ ריצק תעב לגמ שפותו לבבמ ערוז ותרכ םש םג
 ואב רשא םירכנה םירצוקהו םיערוזהש וב ןוצרה ,וסוני וצרא לא שיאו ונפי
 האובתו הדובע תולעב תויקלטא תובר תוצרא גהנמכ תורשה ילעב תרזעל המש

 סחיתי רבדה ןושלה ילעבל ןכ יכ , הילע האבה ברחהינפמ וחרבי זא הנה ,הבר =
 םג ,ךהלפת תא יתעמש יתלפת תיבב םיתחמשו ומכ וילא רשאלו ונממ רשאל
 , הנויה ריעה הלאגנו הארומ יוה םלשורי לע רמאש 'ג הינפצ יכ רמול לכונ הז יפל

 ואצמנו . ונרכזש ומכ הנוי הלגד תוא רשא לבבל המוד הישעמב איהש רמול ןויכ
 ןמצע לע ורסאש , הלגר תואו .םימ"ָארימיס רכז תא ובהא הכבש תומא תצק
 ןושארה ורפסב ה"אל ררושמה ול"לוביט בתכש ומכ ,הנויה ינב תא ל!כאל

 הא"יגיליא
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 'ת רפס ףוס וא"יביפביא רכזש המ יפל ירדנסכלאה הידידי םג  ,'ז הא"יגיליא
 , ונינפל אוה םש רשא טעמה קר ונתא ונממ ןיא רשא הפי רובחב בתכ , ותנכהמ
 ןכ  אלה) ןולקַשא ץראב רבע םלשוריל םירצמ לש האירדנסכלאמ ותבלב יב
 - ןולקשא ךרד םלשוריל םירצמ ןיב שדחה שודק 'הד ה"פ ם"במרל אצמת
 , דחפו ארוש:ילב םדאה ינבל םירבחתמו םיולתמ הנויה ינב הארו , (םימי הנמש
 רכוש ומכ םהיבזכ תאצמה יפלו ,המהמ גורה יתלבל םדקמ םגהנמ יכ ןעי,היה הזו
 היה הסוחי םש ןכו , גד ותרוצ רשא ןוגד לילאה תב התיה םימארימיס 'זנה וא"ינא
 םייתוכהש ןימאהל יניעב בורק הלאה םירבדה לכ ללגבו .הטינוליקסא םי.כארימיס
 םכלמ לא הבהאב םענכה לע דעלו תואל , ןורמושב לבבו רושא ךלמ בישוה רשא
 םיזירנ רה שארב םתאריל הומיקהו התוא ובבח , הנוי ולגד תוא רשא אוהה
 .םיימורל  ןופיפויה בתכש ומכ םהה םימיב ןורמוש תכלממ שאר םכש םע רשא
 השלש תיבה ךשמב םירכוז ל"ז םהש אצמת יאני תודוא לע ןכא . א"י רפס ףוס

 ןב יסויד הירב ורמא יכ , רזעוי ןב יסוי ימיב ןילחונ שי 'פ רחא , ךלמה יאני
 תורטע עלקמש ימ תב י"שרפו , 'וכו הכלמ יאניר ילילכ לידג תב ביסנ :רזעוי
 'פ הטוסו , ולכאש השלש 'פו רחשה תלפת 'פ תוכרבב דחאו , ךלמה יאניל
 ןועמש ימיב היהש , המכח הבוט קוספ תלהק שררמו הברץקמו קלח 'פו ארתב
 ןב יסויל ישילש רוד היה ןועמש הז יכ תובאד ק"פמ ערונ רבכו , וסיגו חטש ןב

 לבא וידימלת יאתנו עשוהימ ותרות לבק אל 'זנה יסוי ימיב אצמנ םאו , רזעוי
 רציכ 'פ םש כ'ג רכזומה יתעדל אוה רומאכ תוכרבב רכזומה יאני הזו ,ונממ

 ךומס םינש המכ רחאל דחאו , א"י קרפ תינעת תלגמו רמואה 'פ ןישורקו ןיכרבמ

 אצמנה יפל רשא) םותיב תב אתרמד ,ו"פ תומביו ק"פ אמויב הארנכ ינש ןברחל |

 אכלמ יאניל אלייע (ןברחה ןמזב התיה הלא לע קוספ יתבר הכואו ןיקזנה 'פ
 א"בטירה םש בתכו ,ייברבר ינהכב אלמג ןב עשוהיל ימקואד דע ירנירד אבקרת
 יאני ירת אלא םירחאל ותנוהכ ןתנ אלו ג"כ היה אוהש רמואה 'פה יאני הז ןיא
 ווה וילע רברלזא"בטירה ךרצוה אל רשא 'זנה ןילחונ שיד יאני םע ןכבו , ב'ע ווה

 םה ורכוש יאני ותוא קר אצמת אל םיימורל ןופיפויה ירופס לכב הנהו . תלת והל
 לש םבל ג"כו ךלמה יאניל רמאש הרעופ ןב רזעלא תודוא לע רמואה 'פ ל'ז
 אלשו תיעדומה רהב תיבשנש ומא לע רקש .תבדהאצי ןעי ,  ךילע םישורפ
 םע ךא , ג'י רפס ח"יפ ןופיסויה רכוש השעמה אוהו . הלודגהנוהכל יואר היה

 סונקרוהל ותוא םחי ןופיסויו ,יאניל .אוהה הרקמה ופחי ל"ז םהש הז שרפה
 יאני אוה רמא ייבא , יאני םשב וקפתסנש הארת רחשה תלפת קרפבו . והיבא
 רוע רשא םיתעה רפסב הידידיו .דוחל ןנחוי דוחל יאני רמא אברו , ןנחוי אוה
 יכ ובתכו ,ורדנסכלא יאני ורכז ג'י רפס כ'פ ןופיסויו הלא יקרפמ ב"לפ ונארת

 רדנסכלא יאני לש ויבא היהשו , סונקרוה כ"ג ארקנ םיאנומשחל ןושאר ןנחוי |
 םיקודצה ןמ ךפהתהל התוא ץעי .ותומ תעב רשא , הכלמה הרדנסכלא לש הלעב

 םישורפל
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 ג'כפ ג'י :רפס ןופיסויה איבהש ומכ .,התוכלמב הידי וקיזחי םה יכ םישורפל
 ל"ז םה ונוכש הארנ םירכזנה ותשאו שיא ירופפ הלאלו  .ותלבקב דב"אר ןכו
 אלו םישורפה ןמ אל יאריתת אל והתיבדל אכלמ יאני ל"א םרמאב לטונ היה 'פ
 ותשאו יאני םה הלא יתעדל ןכו , 'וכו םיעובצה ןמ אלא םישורפ ןניאש יִממ
 .תא תימהל רהופה תיב רשל הוצ ותומ םרוקש א"יפ תינעת תלגמב ורכז רשא
 ןונימ"לאסו , וחמשי אלו ותתימב ולבאתי ץראה םע לכ רשא ןעמל לארשי .ינקז
 רפס 'כ 'פ ןופיפויה בתכ ןכש ,הרדנסבלאו ןימול"אס ונייה םש תרכזנה ותשא
 האוצה סחי ח'פ ז"י רפס ןופיסוי אוה םנמא . הרדנסבלא ןוי ןושלב ימולאס יכ ג'י
 .תארקנה ותוחא ימולאס תא הילע דקפ ותתימל ךומס רשא םונקרוהל תאזה תחתור
 יאני דוד תיב יאישנ ןיב אצמת 'זנה םיתעה רפסב יכ תמאו . הרדנטכלא ןכ םג
 , .סונקרוה כ"ג .ארקנה ןושאר הדוהי ןיבו וניב לירבהל ינש סונקרוה הנוכמה
 יעיבר (רש רמאת וא) אישנ קר ןהכ היה אל רשא ןילחונ שי פד יאני והז יתעדלו
 םינהכה .רופסב הידידי אוה דועו . רזעוי ןב יפוי ןמזל ןווכמ ונמזו , לבבורזל
 תיבמ ךלמה ונייה , ווה יאני ירת ןכ לע רשא ,.רומאכ ורדנסכלא יאני רכז םילודגה
 ןב ןועמש .ימיב היהש יאנומשח תיבמ ג"כהו ,  רזעוי ןב .יסוי ימיב היהש דוד

 תיב לש איטטפ יבתוכ לכב ןיא ןברחל ךומסה אמוי 'טמד יאני ותוא ךא , הטש
 ןנחויו סונקרוה םוש םהב אצמת אל םג ,ונרכזיש ימ וא וכלמ רשא סודרוה
 אתרמו הטש ןב ןועמשד ותוא קר ונניא אמויד יאני הזש רמול ןיאו . ורדנסבלאו
 ןופיסויו , ןברחה ימיב היה השיא אלמג ןב עשוהי ירהש , איוה יתירחא סותיב תב
 ןב עשוהי תא הלעה רפיק ןו"רינ ימיב היהש ךלמה ספירגא יכ בתכ ח"פ 'ב רפס

 ןירמאנ ולא 'פ רשא הוה םפירגא לעו . הנ"אד ןב עושי רחא יברבר ינהכב אלמג
 י"שר בתכ , התא וניחא ספירגא ארית לא רמול ול" ופינחה םידוהיה ןומהש ובתכ
 . תיבה .ברח וימיבש אוהו סודרוה לש וערזמ היה לארשי ךלמ ספירנא ; ל'ז
 לבא יאניל אל אבקרתה אלייע 'זנה אתרמד ינא רמוא הלאה םירברה ללגבו
 / םדקמ רפוס הזיאל סחיתי קפס ילב רשא תועט אוה הפ יאני ןורכזו , םפירגאל
 ג .םהוהבד תצקמ םיאצמנה הברה םיכוסכסב טופשל יואר ןכ םג רשאכ

 ==. ונמיה החונ תעדה תויה תמאה לא הנמאנ תודעו , םיתעה ירופס

 | אצמנ םאו ,קידצה ןועמש רבדב קחצי  ןור רשהו יולה דב"ארה לע תוגשה
 . אוהה םשב דחאמ רתוי

 , ירדנסכלאה הידידיו ונימכה ןיב ןכ םג םיפלחתמה םירופסה ןמ בכ קרפ
 שי , םירצונה ימכח ובשמנ םהינש ירחא רשא םיימורל ןופיסויהו

 תומרשו ןודקומ ורדנסבלא ימיב ג"כ היה קירצה ןועמש יכ םירמוא ל'ז םהש

 אמויו 'ט 'פ תינעת תלגמו םילקשד ימלשוריב הארנכ ,חצונה ול חיה ינקויד
 ומישיו , הלא תלוז תומוקמו הבר ינימש ףוסו ג'יפ תוחנמו ףרט קרפ שירו ק"פ
 שארה ןהכה קרצוי ןַב עושיל ינש רוד הלודגה תסנכ ירישמ רשא הז ןועמש

 תיבב
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 ומכ , רחא רורב ודחי ויה הלודגה תסנכ ישנא לכ ל"ז םתעדל יכ , ינש תיבב
 ישנא לש ורודו והיקזח לש ורוד תשקה תשרפ ר"בב םרמאמ ב'ג ראבתיש

 ורמא ךיעדויל ךדפח ךושמ קוספ ו'ל רומזמ םילת שרדמבו , הלודגה תסנב |
 דמש לש ורודו ג"הנכ ישנא לש ןרור שרופמה םשב ושמתשה תורוד ינש
 םיאנת רדפ ראותמה רובחה ןמ עדותי ןכו (* סוס לפס לודגס דמטס | טורפ 6

 רבוח ונממ | הארנה יפל רשא | םיארומאו תנל לטבל וכזגש ןוי קוכלמ ססס

 קלפ וג ןיס טלוחס לוט לכ ןרק לעו : ל"זו בתכש , הריציל זמ"רת םיפלא 'ד תנשב 4 יטבלה כמ בסקי נו ש
 ישנאל ארזעו ארזעל הורסמ יכאלמו הירכז יגח | ןכ סג רכז ומכ | .לללש יסנכ
 ישנאו 'וכו הימהנ עושי לבבורז - םהש :ג"הנב : ןמיתל .סללוסמס ופלגסכ 3' ס"לס
 וכשמנ יתערל וירהאו . קידצה ןועמשל גה'נכ = ל לד ל" םק

 , םלוע תומי קלח שאר תותירכה רפסב ןוניקמ ןושמש וניברכ םינורחאה לב
 הקזחה ודילו הנשמה שורפל ויתומדקהב ם"במרו ותלבק רפס שארב ד"בארהו
 רשא םירבדה יפ לע , םיבר םתלוזו תובא תכסמל ושורפ תלחתב הרונמרבהו
 ןועמשו עושי לש הלאה תורודה ינש תויה תנומאבו . ונתאמ וראבתי ה"עב רוע
 ק"פ םילילאה תכסמו ל"פ םלוע ררסב וניתוברל בשיתה - , הז רחא הז םיפוכת
 תיבה ינפב ךשמנ אל ןודקומ רדנסכלא י"ע תרכנה סרפ תוכלמש יסוי 'ר רבד

 סודורוה תיבו יאנומשח תיבו םינויה תוכלמ ןמזל ןפרטצהב רשא , םינש ד"ל קר
 ומישי  ונרכזש תרחאה תכהו . תיבה ךשמ  םהש | כ"תל ץבוקמה הלעי
 םינהכה תשש הול הז ןיב ויה םתעדל יכ ,עושיל ינימש רוד קירצה ןועמש
 תא רדילוה דע 'וגו םיקיוי תא דילוה עושיו ורמאב ב"י הימחנ רכזש םילודגה
 ינימש קידצה ןועמש תא וינחו וינח תא דילוה עודי יכ םהל לבוקמו , עודו
 . וילאשו רכזנה ישש רור עודי ימיב היה רדנפכלא יכ םירמואו עושיל תורודב
 תכה תאז ןכ לע רשא , ןועמשל ל"ז םה וסחיש המ לככ דבכ ותואו הוחתשה
 ורמאש הממ רתוי הברה תיבה ימי וכיראי הז םעו ,סרפ תוכלמ .ןמז הביראמ
 לכב רובענ ה"עב דוע יכ קרפה תנוכ התע הזה ללכה ןיא הנהו  ,וניתובר
 וז הרעה ירחאש איה וב ונתנוכ םנמא , הלאה םיקרפב ול תואנ םוקמב ויטרפ
 ורפסב יולה ד"בארה יכ ךעידוא , קידצה ןועמשו עודי שרפה לע ונבתכ רשא
 אצויה קחצי ןוד םכחה םגו ,, תוישהפ בורע בתב תערמ אלש וא תעדמ רכזנה
 ד"בארה יכ הזו , הילע ריעה החפה הימחנש הבולע הסע ותרבחב לגלג וירחא לא
 ומשו קידצה ןועמש גה"כ ישנאמ ינשה רודה + ל'זו בתכ 'זנה ורפס שארב 'זנה
 םלוע רוסי רפס לעב ילארשיה קחצי ר"רה ןכו , כ"ע קדצוהי ןב עושי ןב אודע
 . קרצוהי ןב עושי ןב ודע אוה קירצה ןועמש בתכו ונממ לבק 'ר רמאמ ח'יפ

 . ןושאר ג'כה + ל'זו ינח רפס שארב בתכ ורי לע אוה םג ןעשנה קחצי ןוד םכחהו

 ארזע רפסב- בותככ ונב ודע שמש עושי ירחאו קרצוהי ןב עושי היה ינש תיבב =
 ב עושי ןב היהו ג'כ קירצה ןועמש ל"זו בתכ תובא 'פמל ותמדקהבו , כ'ע

 קרצוי .



 | הנב ככ קופ | ירמא 26

 ןועמש תנשמ שורפבו , כ"ע רפוסה ארזע לש ויחא היהש 'זנה לודגה ןהכה קדצוי

 היהו .כ'ע ןופיסויה ירבדכ היננח ןכ םג ארקנ היה  :ל"זו םש .בתכ קירצה

 עודי רכזוה קר ,ג'כ אודע םוש אצמת אל הימחנו ארזע רפס לכב שקבת יכ
 םע םיימורל ןופיסויה לצאו םיתעה ןמ ורפסב ירדנסכלאה הידידי לצא הנוכמה
 זנכשא סופד ירבעה ןופיסויב ןכו .וד"אי יימורהוינויה ןושלב , תרכזנה תכה רתי
 אצמת אל ג"כה םע רדנסכלא רבד תא ורכזב ,םינומדקה ת"נוכ םהרבא יסופד ינשו

 רהב המבה תא םיקהש השנמ ןינעל+ ךומסב קר , יטרפ םש ילב םתס ג"כ אלא
 זא היה ןכש , כ"ע םלשוריב רשא לודגה ןהכה אודע יחא השנמ : ל"זו בתכ םיזירג |

 ןופיסויה רבד וניא אודע םש יכ יתנמאהו ,עודי לבא אודע אל ונייה ג'כ אודע
 תרכזנה תכה ימכח לכל האר רשא ףייזמ הזיא לבא , עודי בתוכ היה אוהש ומצע
 .ןודו דב"ארהו , רפסה לע והלעהו אודע וננושלב ארקי הז יכ ןימאה , וד'אי
 ורכזב יכ , האי'ציניו סופד קתענ ונממ רשא המרגות חסונ ןכ םג ואצמ קחצי
 רכזנה המבה ןינעל ךומסבו = ,וינח וא היננח רמאי ג"כה םע רדנסכלא רבד
 ירתא םוביכריו םירכזנה תומוקמב םירברה םהל ולבלבתנ ןכבו ; אודע והארקי
 םייקתה אל הזו הזו תרחאה תכה ירברכ אלו לארשי ימכח ירבדכ אל ישכר
 , עירכמה ירבדכ הכלה ןינעל ןורחאה קרפב םלוע תוכילה לעב רברכ , םדיב
 םסרופמה עודי םשב ותוא אורקל ונאמ ונימכתש ןימאהל ןפוא םושב ןיא אלה
 תואחסנמ היהתש וזיאכ אודע וא היננח םשב רמאת וליפא וא , שדקה יבתכב ול
 יכ דע .תעדונ הבס יתלב קירצה ןועמש שדח םש ול ארוקו ירבעה ןופיסויה
 ךשמ ןמז לע ןוחבל ךרטצי רשא ירקעה שרפהה דבלמ עוקי יתלבל בש עודימ
 םכחל יתיאר יכ יהיו ,ונרכזש ומכ הנמש וא השש ןה םינש ויהש ןה תורודה
 רדנסכלא דמלמ היה רשא 'וטסראש 'זנה קידצה ןועמש תנשמ שורפב קהצי ןוד
 ותוא אצמשו םלשוריב הז ןועמש םע רבד ךיא , ויתורגאמ תחאב בתכ ןודקומ
 םידחוימ םינינע לע ןכ םג בתכ ויתורגאמ תוברב ךיאו , 'ה תכרב אלמ תויהלאב
 אוהו . יתעדיש רבד לע ךנזא ריעהל יניעב רשי ; ינועמשה ינבישהש הממ הז
 רשהמ חתוי כ"ג זירפה תודמה רפסל ורואב תמדקהב בוט םש '] ףסוי ר"רה יכ

 וימי ףוסב 'וטסרא ךיא וב בותכ רפס םירצמב הארש רמא יכ 'זנה קחצי ןוד
 ומכו , קדצ רג השענו השמ תרות .רפסב בותכ אצמנה לכ לע שוב אלו הדוה
 , הלו"צירפ םכתל םהרבא ןגמ רפסב הזכ אצמנ ביזכב יל וגניא ינורכז םא ןכ
 * .וא"יציריאל ינ"יגואירל יתאצמ תמא ןה םהל ןינמ וז העדל ישפנ הטטוש רשאבו
 יכ ,ב"פ 'ב רפס ונ'יגידור וא"יליצל ןכו הזה רקוחה .תודלות תא בתכ רשא

 תא הזבש וילע ונישלה ןעי , וקל"אק ריעל ומוקממ ול חרב וימי ףוסב 'וטסרא
 ץראל דאמ הארונו םשה תבר הניס"בילוא ירי"ריצ הבקנ תינבת לילאה תדובע

 לש תחא שגלפב הבהאל קבד רשא 'וטסרא אוהש המב , ינ'יתא ומע ינב
 תימע



 ירמא
 ה"הגה

 ולכ סזס לופסס יתילכ  רככו (*
 כוסכ לוספ סיגיע תמיסמ רפס נעבל
 ן קלשיו .'פ סלופס ₪ ן'כמכס פודוס
 קויס למ5  סיפולס תק :ןיכש קל
 רדנסככס .תסס קפלנמס סשקס
 לפס רכדס לוקו . ודימכק ןודקומ
 סיכופסכ יכ .יתרכד פוככ  סימעפ
 סימכסס ושוסי 05 סמלעד יכימ לט
 לט דמלל  ןעי\ ססיטרפ םריממ לע
 תמידי לע דיפקמסו ,05י דבככ לכס
 כפוי וגימסס לעוסי ספיוסכ סילּכדס
 קוסס םיקס ביטכ יקב ₪ בסחכל

 . וכקכנ וילעמ

 מיק הניב בב קרפ

 לגוסמה חבוה תא הל בירקה (*ואיניריא ותימע
 'ייפוכל ןופיסוי(** תילילאל |. םהינהכ | ילודגמ

 * ד"פ 5" רפס | תומאב תואל אוה יהיו ,תרכזנה
 ג'פפ ו = 5" ,רבדב יב , לארשיב המלש ךלמכ

 יתלכס 'ג סרזעל
 ו לכוקמ שוירד ינפל לבבורז לש ןושארה
 ימכחל םג רשא השאכ זע ןיא
 תד לא ואוב ןכא , הבל םימרחו איה םידוצמ בל
 .אריבס אלו יל אעימש אל םהירבדכ תמאה
 םהל האציש יתנמאה םתאמ איה הגגש םאו
 ורפסב ןופיסויל םאצמה ועמש רשא םירבדמ
 ירסיקה וא"יביסביא םג , ינו"איפא דגנ ןושארה

 'ב רפס הלודנ"רימה רש וק"יפה םינורחאבו , ג"פ ותנכהמ  'ט רפס םתוא רכז

 םאיבה הנומא ךרד רפס לעב גא"ביב '] םכחה םג , איפוסולפה דומל רפסמ ב"פ
 רופסה חכמ ידוהי אוה רשא םהל דיגמה ךא ..ו"מ ףד 'ג רעש תובר תונגשב
 ונש אל וארק םא םה יכ וא , המואמ הזב ותא ערי אלו בזכי יטפשמ לע אוהה
 וכרא הז ןינעב םש םיבותכה םירבדה אלה , יתרכזש םוקמב םנויע וקימעה אלו
 ייאמ דחאב ךיא ותימע וקר"אילקל דיגה 'וטסראש קר ונניא םרקע ךא , רפסמ
 ותויה טפשו ןוי תפש רברמ לודג םכח-םע םיבר םימי רבחתהל : ןמרזנ םינויה
 ןמ וילא איבה תמאב יכו ,המש ותוא אוצמל םידוהיה תוצראמ אב ןעי ידוהי
 ריכזה הז לכ תא יכ ,כ'ע הנמיה ול ןתנ 'וטפרא אוהש הממ + רתוי המכחה
 רבוא יוג םידוהיה יכ רמאש ינ"ואיפא ידב תא ןורגה תועבטב בישהל ןופיסויה
 םש איבמ אברדא אוהו , שארמ תורודה ילודג לצא ןורכזו םש ילב ינב המה
 ףוסולפה הז םג אביו חבשל ונתוא םירכוזה הלעמ ישנא םיבר םינומדק ירבד
 םהה םירבדה םוקמ לע דומעל ךבל ךהקי םא הארו אצ , ונרפסש ומכ םכותב
 לא תועטה אב .ןיאמ ןחבת ןויעה ביטית םא םג , ךינפל ןמאנ הז ירופס תאצמו
 יוארכ תולמה קיספי רשאל םש בותכה ידוהי ראת יכ ,דהיתה 'וטסראש רמואה
 רמואו קחצי ןוד םכחה ןינעל רוזחנ לבא , 'וטסרא לא 0 אוהה ידוחיה לא בסומ
 יל דיגמ .ןיאו 'וטסרא ירפס לש הבר אמי יתוחנ והלובל והניתלאש רשאמ יכ
 וב עמש רבד ץמש המ יכ דאמ אוה בורק רשפא , ינועמש ןורכז םהמ רחאב
 ומשו ארבנו היה אוהה ידוהיהש חנויו , רכזנה רופסה ןמ ןפוא הזיאב ול אצי
 טעמ הב םישנאו הנטק ריעב ףא טגה לכ קרפ ןיטגו אעיצמד ק"פ אלה ןועמש
 יתלב ןועמש המכ יזח קופ ץראה בחור אלמב ש"כ ןועמש ןב ףסוי ינשל ןנישייח
 ידוהיה יכ רמאש ףוסולפה רבדב ןנובתהל ךל שי טרפבו , אקושב אכיא קידצה
 , ונרכוש ומכ ונושל .תניחבב ינויל ןל רכנ אוהה

 ב תעדל ךל שי הזה 'פב וב ונוליחהש קידצה ןועמש רבד לע הנמאו
 לבל םט
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 ה"כ ירישמ היה אוהש עודיה ןמ יכ הזו , ל"ז םהירבדב אישק הארתת םינפה לכל
 ישילש ופלי"דאליפ ימלתו ויחא רזעלא ימיב תישענש הקתעהה ינפל תובר םינש
 הלגע 'פ הטוסד ימלשוריבו א"יפ תינעת תלגמב ירהו * ורדנסכלאל ןוי יכלמב
 קוספ םירישה ריש שרדטו ג'יפ הטוסד אתפסותו ןירמאנ ולא 'פ ןדיד ארמגבו

 דיגמ םישדקה שדק תיבמ אצוי לוק עמש קירצה ןועמש יכ אתיא איה המוח םא
 ל"פ םלוע רדס ףוסב סגלאקסק הזו , ויתורזג ולטבו סגלאקסק גרהנ רמול וירבד
 , ןודקומ רדנסכלא ןוי יכלמ ןה ולא :םש בותכ ןכ יכ ,ןוי יכלמ הנמשל ןורחא הנמנ
 , סג'לאקסק סוכויטנא , ןוי"טנא , סו"ריטנכ , םו"קיליס , ןומ"לאט , סוט"אריפ

 . עודיה יפכ םינויב ומהלנש םיאנומשחה תוכלמ תלחתב היה הארנה יפל רשא <
 םהמע הנמ ירהש םינויה תכלממ תישארב דחי וכלמ םלכ הלאש רמול ןיא םג
 , תעדונה לאינד תאובנכ העבראל ותוכלמ הקלחנ וירחאו ורודב דיחיה רדנסכלא
 הידידיל םיתעה רפסב הארת אלה ,ווה קירצה ןועמש ירת יכ יתעדל הז ץורתו
 ןועמשו וינח יאצאצ םהינש ויהש ינש וינח ןב ינש קירצה ןועמש ירדנסכלאה
 םוקינילאג ןוכנהש העטומ םגלאקסק םש יכ רשפא הז יפלו ,םינושארה קירצה
 סוקינילאג וקביליס תמעל יכ אצמת ואי"טומאסהו ירסיקח ואי"ביסביא תוחולב ןכש
 . ונמזב היהש רחא קירצה ןועמש ורכז םינוי תוכלמל הנש 'ע ומכב היה רשא
 ןיב , תחא דיב אלא ונימכהמ החדנ ונגיאש תעדי רשא אריס ןב רפס ףוסב םג
 ןב קידצה ןועמש הז רכז ןחבשב רפסל לידגהש חכ ירובג םימכחו םיאיכנ המב
 , וניהלא דובכב הברהו תולצה םהל םרגשו הגונ רואכ לארשיל היה ,רשא וינח
 ואי"ביסביא בתכש ומכ אוהה ןועמש לש ונמזב היה רפסה רבחמ אריס ןב אוהו

 רבחמ אריס ןב יתרמאו . תרכזנה הקתעה ירחא ויהייארו הלאו ויתוחולב 'זנה
 ותמדקהמ הארנכ הצוחה ונקז לש הז רובה איצוהש ודכנ אריס ןב יקופאל רפסה
 וניבר אוהו בוט רבח ול שי הוה ראופמה םשה ןמ םינש תואיצמ הנהו ,המש
 תמש םוי שמשה חרזו קוספ תלהק שרדמו ד"פ ןישורקב םרמא תערי יכ , שודקה
 תשרפ הלשבד אתליכמב ירָהּו , שודקה וניבר כ'ג .ארקנה 'ר דלונ אביקע 'ר
 ; שודק שודק ירה 'וכו שודקה וניבר יל חיסה רבד אביקע ר"א אצמת הרישה
 אבוה ר"כ הבר תומשב יכ אתליכמב תועט ותויה קוחרונניא יכ שירחא אל םגשב

 ובתככ סגלאקסק ןוכנהש רמאנ וא , וניבר ינפל חיסה אבא 'ר םירגו 'זנה רוברה
 ןירמאנ ולא 'פ ןדיד ארמגבד .ימנ אקיד .ג"כ היתתמ ןב ןועמש אוה הז ןועמשו

 ןועמשב השעמ בושו 'וכו ג"כ ןנחויב השעמ ינתק ג"יפ הטוסד אתפסותב ןכו 'זנה
 = ..רדסה לע ןנתויל ומידקה ה"כ ירישמ ןומדקה היה הז ןועמש ולאו , 'וכו קירצה
 = הלא םהישעמב ןנחויל ןועמש םידקה הטוס ףופ ימלשוריב יכ דחכא אל הנמאה
 ןועמש םהל יתדמעהש םינוי ימיבי 'וכו םיתסאמ אל הלגמר ק"פ 4 םרמאמ

 םשל הכז רשא הז קידצה ןועמש לע אוה , 'וכו ג"כ ןנחוי ןב היתתמו קידצה

 לארשיב השע רשא הקוחה דיה לכל , 'זנה היתתמ ינב ןתנויו הדוהי ויחאמ רתוי
 ומכ
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 הול ןויצ רהב ורכזל ומיקהש דע ו"טו ד"יפ םיאנומשחל ןושארב אצמתש ומכ

 רחא היה אוהו , ה"כפב דוע רוכזנש ומכ והשעמ לכ תורח היה וילע רשא תשוחנ
 , ונצראמ םתירכה ותשקבו וברחב רשא םינוי תוכלמ ףוסב םירכזנה םינועמשה ינש

 דוסי לעבו ם"במרו הידעפ וניבר לע םגו 'ירכזנה םימכחה ינש לע תוגשה דוע
 פ"ש ל"זר רבדכ ליחתה.רשא תורטשל ןינמה יכ ורמאש חרפו רותפכ רפסו םלוע
 אל יב . ןודקומ ורדנסכלא תוכלמ תלחתמ ותישאר היה ינש ןברח םדוק םינש
 םינוי וכלמש ןינש תיש ולאד וידבע תעברא ןיב ותוכלמ קלחה ירחא קר לחה

 . והל ןניבשח אל םליעב

 . 'זנה קחצי ןודו ד"בארה םימכחה ינש לע יל שי םירבדו ןיד דוע גכ קרפ
 םצעב אוה םג רשא יתמא רבד ךל ראבל ינא ךירצ הלחתב םלוא

 ונלצא םסרופמה םינוי תוכלמלו תורטשל ןינמה יכ הזו ,קרפה תנוכמ הנושארו
 ןיב ותוכלמ קלחהב ןודקומ ורדנפכלא תומ ירחא ליחתה ,  תסנכה תוחולמ
 תאיצימד ןנברל והל םיק .םילילאד ק"פ אהד ,'פכלא ייחב אל וידבע תעברא
 ,םינש ףלא וכשמנ תורטשל ןינומ ונממ רשא םינוי תוכלמ תישאר דע םירצמ

 , םינש פ"ש ףלא ינש ןברח דע םירצמ תאיצימ : ל"זו י"שר םש ראבש ומכ

 ינש תיבד כ"תו לבב תולגד 'ע , צ"תת ירה ונינבד י"ת ןושאר ןינב דע פ"ת
 ר"ל ףוסל ןתוכלמ ולטנ םינוי בתכ םש רחא םוקמבו ,כ'ע םינש פ"ש ףלא ירה
 םנינמ תלחת ירה םהל ןינומ ןיאש םינש שש ןהילע ףסוה , תיבה ןינבל םינש
 רמאקד םינשה ששו , כ"ע , תיבה ןברח םדוק פ"ש ונייהד ונינבל םיעברא ףוסל

 היב .ביתכ הוהד ארטש אוהה יבגל םש ןמחנ בר רמאמ אוה םהל ןינומ ןיאש
 דע ףירט אלו י"שרפו - , אוה רחואמ רמימל ןנבר רובס ,אתריתי ןינש תיש
 ןמיס שאר מ"ח רוט לע ויקומנב ור"אק םכחה ואיבהש ומכ  'וכו הינמז אטמד
 אלד םליעב וכלמד ןינש תיש אוה אנקור ארפס יאה ןמחנ בר והל רמא ,ג"'מ
 םליעב םינוי וכלמ םינש שש יסוי 'ר רמארד , בישח אק והיא והל ןניבשח
 אמלידו םתה ךירפד אה לעו . ולכ םלועה לכב םתוכלמ הטשפ ךכ רחאו
 אלא ןינומ ןיא  ינשמו רחואמו אמק אפלאל קבשו טקנ םירצמ תאיציל
 שש  ויהש | ןתוכלמ תלחתל ןינומ ןיא : ל"זו יש"רפ ,  דבלב םינוי - תוכלמל
 , םתוכלמ הטשפ ךליאו םינש ששמו 9 אלא וכלמ אל רשא תועטוקמ םינש
 םייפרפל הנש ד"ל ףוסל םתוכלמ ושפת םינויד תויה םעש ראובמ ירה .כ"ע
 ןתוכלמל ןיליחתמ ןיא ,רדנסכלא דיב שוירד לופנב היה הז רשא תיבה ינפב
 רדנטכלאל תונורחאה םינשה שש ןהש הזל וכשמנש םינשה שש-לכ תורטש ןינמ
 ןושארבו ןורחא 'פ ע"סב ראובמכ ,םינש ב" ויה ותוכלמ ימו לכ רשא
 ורפסב ינויה ונ"אירא בתכש ומכ שוירד תא שפת תיששבו , א"פ םיאנומשחל

 וא"יביסביאו ,ז'ל 'יס םיבלמה ייח רפסב וק"רטולפו ישימחב וא"יצרוק , ישילשה
 ולחתה לבא ,ויתורוק ירפוס רתי םע  םהיתוחולב םירצונה וא"יטומאסו

 ירחא
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 ר"רהל .רובעה רפסב .הזל .ךמככ אצמה םג , ונרכזש ומכ .ותומ ירהא

 רשא ה"אמ םכח לע סוימלטב ירבדמ 'ב רעש 'ב רמאמ אישנה םהרבא
 חבש רשא םסא"כרבא םכתה הז :ל"זו בתכש ,הנבלה ישדח תדמב ונימכהב רמא =

 ךלמ רשא ןודקומ רדנסכלא תתימל םינומש תנש היהש וילע בתכ ימלת ותוא
 רתא רדנסכלא תתיממ ליחתה ןינמהש סוימלטב ירבדל ירה ,כ'ע. ,םינש שש
 םיאנומשחל ןושארב ןכו , רומאב םינש שש יללכ ךלמ ונייה ה"קראנומ ותויה
 סוכויטנא שאר .הרופ שרושה אצי םינוי .תוכלמל ז"לק תנשב יכ אצמת א'פ

 םהילע ודי דיבכהשו ג'מכ תנש םידוהיל רצהל ליחתהשו , םי"נאפיפיא
 רפוסמה יפכ .די ספאב רבשנ ט"מק תנשבו ,ה"מק תנש דע - ה"מק תנש

 םירבדה  תועמשמ .יכ דבלמו .ינשה רפסה ןמ ט'פו ונממ ו"פ ןב םג

 תונובשחה ונמנ וילאש םינוי תוכלמ יכ אוה ותלחתל ךומס 'זגה א"פב םש
 ןופיסויה הנה ,רדנפבלא תומ ירחא םיברה םינויה ךולמ תעמ ליחתה םירכזנה

 םירכזנה םירבדה לככ אוה םג ובתכב סוכויטנא ןינעל ז"פ ב"י רפס םיימורל

 וק"ביליפ ךולמ תעמ היה םינוי תובלטל םהה םינינמה תישאר יכ , בטיה ראב
 םיכלמה :תעבראמ דהא היהש רמא רכזנה ב"י רפכ תלחתב רשא ;, רונקינ
 תיש יכ ,ונתנהש המ תמאתהו ל"זח רבד קדצי ןכבו . 'סכלא תחת ומק רשא
 ןכ םאו , והל ןניבשה אל 'סכלא תוכלמל םינורחאה םהש םליעב וכלמר ןינש

 רשא קחצי ןודו ר"בארה םירכזנה םירידאה ינש ונינפל ורמאש םירבד אופא
 ירתַא ותלבק רפסב רב"ארה הנה יכ ,חרבהב םדיב םה תועט בושנ םהילא

 נ'בה : ל"זו בתכ שוירדב םהלהל ורבעב ןיה ג"כה םע 'סכלא ירבד ךיא רפסש
 . םתאצל ףלא תנש איהו הנשה התואמ םהיתורטש ןינמ וליחתיש 'סכלאל רדנ
 ןועמש תנשמ תובא שורפַב וכרד זהואה קחצי ןוד םכהה ןכו .כ"ע , םירצממ
 האלהו .אוהה םויהמש 'סכלאל רדנ ג"בה : הלא וירבד הז ןינעל בתכ קידצה
 ןמזב הז היהו  ,ושעש תורטשה ןינמ אוהו המש ותאיבמ םינשה רפסמ ושעי
 .ב'ע ,  האירבל ח"מת םיפלא 'ג תנש התיה איהש םירצמ תאיציל הנש ףלא
 םינש שש רע ומלשנ אל הלעמל ונתכוהש המ יפל ורכוש םינשה ףלא אלהו
 התא םבתכ יִפמָירהו ,ונממ ליחתה אל .תורטשה ןינמ ןכו 'זנה ונוחצנ רחא
 לאינה תאובנב חמש ןכ לע רשא , ןוחצנה םדוק היה אוהה השעמה יכ עמוש
 ןנברל והל םיקד םינשה ףלא םהירבדלו , עודיה יפכ תישארמ תירחא ול דיגמה
 םג ,הנהה םינשה שש ורסה םינויל .ןינמה תלחת רע םירצמ תאיצימ ויהש
 - ןניבשח אלד ראבתהש םליעב וכלמד ןינש תיש יכ רמול ךירצ התא םהירבדל
 ןילופורטמ םליע-ירהש :; ןכתי אל הזו שוירד ענבה ינפל ויה תורטש ןינמב והל
 רתסא תלגממ עהונש ומכ ,הריבה ןשושב םתוכלטמ אסכד התיה סרפ יכלמ לש
 יתמשו ט"מ הימריב .בותכה ןכו ,הנידמה םליעב איהו 'ה לאינד רבדמו
 יתשו- וז ךלמ והושרפ ל'ז םה םירשו ךלמ םשמ יתדבאהו םליעב יאסב

 םירשו



 אבק העב  גכ קופ | ירמא
 ענכה םדוק םליעב וכלמ םינויהש קדצי ךיאו  ,וינבו ןמה ולא םירשו
 רבדכ םפקתו םמות םצעב םייסרפה ויה איהה המחלמה תעב יכ ףא , שוירד
 ךבל לע םירבד ולעי יכו . ןוי תוכלמ תא לכה ריעי ורשעב ותקזחבו א"י לאינד
 רכלה םרט םינש שש וכלמ הילעש התיה םינויל תרחא םליע איהה רמאל
 ךשפנב תומדל לכות הככ הנה אתוחידבד ילימ אמינד ךל אחינ יא ,שוירד
 םג רמולו ,יתבר וי"וב םלוע ןנירקר ט"מ הימריב םש בותכה אוה םליע יאהד
 המוח תופקומ ווה םלשורי יתרתד ןיכרעד ח'פ רמאד ישא ברכ ווה םליע ירתד ןכ
 םיללכ תשמח ןיב רשא ירדנסכלאה הידידיד וחכ ךעידוא זא ינאו , עשוהי תומימ
 ארב אל רחא 'ה וניהלא יכ ,ראב תישארב תשרפמ ןושארה ורפס ףוסב הלעהש
 "ס וישורדמ ןושארב ונ"יוקא םירצונל םכתה ןכ םג היכוהש ומכ דחא םלוע קר
 תלעוה אל הז לכ םע יכ ךבישא תעדו םעט בוטב תמא רבד לעו .'א רקע ז"מ
 אצמת תונורכזה יבתוכ לצא ןוי .יבלמ לש םוגולטקל שקבת םא ירהש , ךתנקתב
 לבא שוירד תומ ינפל דבלב םינש שש אל היפנאו ןודקומ םתונידמב וכלמש

 ופ"יליפ תא הנומ ויתוחולב וא"יביסביא הארת הלקנ לע אלה ,תובר תוירשע -
 ךלמה והנומ ןושארה ורפס ףוסב וא"יצרוקו , ןודקומ יכלמל ב"כה רדנסכלא יבא
 ליחתהל 'פכלאל ררנ ג"כהש רומאה םרבד םהל אצי ןיאמ יתשקב רבכו ,ג'כ
 , םיכלמל ןינומ ןינעל ה"רד ק"פב אל ונניא הנהו רובעאו , ונממ תורטשה ןינמ

 א"י רפס ףוס ו ןופיסויה סג , תורטשל ןינמה רבדב םילילאד ק"פב אלו
 קר ,המואמ לכ הומ רכז אל לודג ןהכה םע רדנסכלא השעמ ובתכב
 לכב םידוהיה תויהל הצרתנשו = ,וניהלאל םיחבזו הלוע בירקהש רמא
 תנשב םירוטפ ויהישו ,םתרות יקח לכ תא רומשל ןיאשר ותלשממ תומוקמ
 תפסות יתלב הלא וירבד רשא ךלמה תנמ תא תועקרקה לע עורפלמ הטמשה
 = ,םירצמ ימוטרח תאמ יושעה רדנסכלא תודלות רפסב ןכ ומכ םיתיאר תערגמו
 " רדנ ג"בהש רפס קר ,תאזכ רכז אל ןופיסוי אוה ה"פ 'א רפס ףוס םידוהיל םג

 שיו .ךמש לע םיארקנ ויהי תאזה הנשב ורלוי רשא םינהכח לכ רמאל 'םבלאל
 םירמואו דימת םושרה אוה היה ומשל הז דובכ תתל רדנ ג"כה םאש ןנובתהל ךל
 אברדאו ,םיברה םינוי תוכלמל אל ,דחוימה ורדנפכלא תוכלמל ךכ תנש
 ירחא קר היה אל הזו ובר ומכ ובר םהיכלמ וב .רשא ןמזה לע הרומ הז ןושל
 .ורדנסכלא תומ

 ואצמנ , ונרכוש םימכתה ינשמ רבל יכ ארול דאמ יל היה רשאו -
 ובתכש וילא םירחואמ םתצקו 'זגה דב"אההל םימדוק םתצק םידבכנו םיבר
 'ז רעש 'ג רמאמ אישנה םהרבא ר"רהל רובעה רפסב יתיאר ןכ יכ .המהכ

 ונאש הנשה הנה :הלאה םירבדה תא ל"ז ןואג הירעס וניבר םשב בתכש
 הריציל ו'פרת םיפלא 'ד רדנפכלא תוכלמל ח"לר ףלא איה םויה הב םירמוע
 וגהנ רבכו : ל"זו בתכ א"פ ףוס ןישורג 'הב ל"ז םב"טר לודגה םכחה םג . 'וכו

 "לב אמ
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 ., תורטש ןינמ אוהש ןודקומ רדנסכלא תוכלמל וא הריציל ןיטנב תונמל לארשי לב

 ליחתה וניתובר תערל רשא םינוי תוכלמל אוה תורטשה ןינמש תמא ןה .ב'ע

 ויתובושתמ תחאב ל"ז ם"במר אוה ןכ םג בתכש ומכ ,ינש ןינבל םיעבראה תנש

 רמוא התא םאש , רדנסכלא תוכלמל אל ךא ,תורטשל ןינומ יתמיאמ הלאשה לע

 אצמת אל דועו ,והתב סרפ תוכלמ הלעה וא יכ ר"לה תנשמ ליחתמ אצמנ ןכ

 ךלמש תונושארה םינשה שש יכ ןעי  ,והל ןניבשח אלד םליעב וכלמד ןינשה תיש

 התיה רשא םליעב ךלמ אלש אוה יאדו ןוי תולילג רתיו ןודקומ ץראב 'נסכלא

 םכחה יקומנ 'ה רפס לעמ יתשרד רבכו , ונבתבש ומכ םייסרפל ןילופורממ זא

 תוכזל רשא , ל'ז ם"במרל הקוחה ר"יה לע חצנל דוע יחי ו"ראק י"ררהמ לודגה

 לא הבו"טנמל ב"בות תפצ ריעמ טעמ הז וחלש ותספדהב לארשי תיב לכ תא

 יתאצמ םיהלא ךורבו יתעגי ינאו , והרמשי 'ה ילאצניוורפ מ"רה הימעד הבר ןואגה

 םוקמה הזמ רבע הנובת שיא חור רקי ור"אק אוה הנהו , וסיפרהל בהז םילזה

 השמ ר"רהו ל"ז דב"ארה והומפו , ונרכוש הממ המואמ לע ררועתה יתלב 'זנה

 בוט דעו ערמל הוב ורבד אל קשנ תארקל םהיתוגשהב םיאצויה לי'נול שיא ןהב

 יפכ רשא חרפו רותפכ רפס לעב םג , תַמויקמ האדוהכ תיארנ םתקיתש יכ ןפואב

 . חרא , ששו םיששו םיפלא 'ה תנש תפר תולג יאצוימ היה א"גפב אוה בתבש המ

 : ל"זו בתכ א'נפב דוע ןכו יששה וקרפב הנה יכ .םירכזנה םימכהה םע הרבחל

 איהש ןוזחה תמיתח איהו ןודקומ 'סכלא תוכלמ תלחת אוהש תורטש ןינמ יב עד

 ירה ,הריציל ט"מת םיפלא 'ג היה ה"כ ישנאל תישארו ינש ןינבל םיעבראה תנש

 קחצי 'ר םכחה ןכ ומכו .כ'ע םינש :ם'עש ינש ןברחל םדק .תורטש ןינמש

 ל'ז ש"ארה ובר םשל םלוע רוסי םכוחמה רפסה רבחש הלוטי"לוטמ ילארשיה

 , םירכזנה םירבד לָכְכ בתכ יעיברה ורמאמ ףוסל בורק , םיעבשו םיפלא 'ה תנשב

 . הל"טילוטמ היה אוה םג רשא ונרכזש דב"ארה תלבק רפסמ ול םהש הדוה ךא

 תנוכת רפסב יכ ,ונממ םלענ רשאל ועירוהמ יפ  ךושחא אלו רברה תמא

 רעש ףוס ,שדקה ןושלל קתענב קר ימור ןושלל קתענב אל יברעה ינא"גרפלא

 .ןילבבה רצנדכובנ הב ךלמ רשא הנשה ןמ אוה םי"יטבקה ןינמ : ל"זו יתיאר 'א

 היהש אישנה םהרבא ר"רה םג .ורדנסכלא תנשמ אוה םינארוסהו םיימורה ןינמו

 רעשב בתכ , 'ח רעש תוכלהמה ןובשח ורפסב הארנכ ה"סתת םיפלא 'ד תנשב

 םיכלמה ימי ןינומ ויה םינומדקה :ל"זו וכו םינויה ןובשח שרוש קרפ אוהה

 ג'ת םיפלא 'ג תנש התיהש ןודקומ רדנסבלא תוכלמ תלחתמ םהיקסע יבתכ לכו

 = הנשה ןמו ,םירצונה ןובשח םרוק םינש י"ש , ד"רהבמ םינומה תערל הריציל

 לכ תעד ךומתת אלה הלא ינש תורעב רשא , כ"ע  תורטשל ןינומ ונא איהה

 ברד איהו ,תרחא הניחב וול ףרצת םא ןכש לכ , ונרכזש םינורחאה םימכחה

 קדקרמ יש"רפו ,.אוה אנקוה ארפס רמא 'זנה ארטש אוההד ארבוע לע ןמחנ

 ןמ הנמנה ךסה יכ ןמהנ ברמ האדוה וזש , כ"ע ונירחא ךלוה וניאו תונובשחב
 רפופה



 בכק הגב. דק שש

 ירבד ךעמש ירחא ספאו ,וניתובר ךסמ תואנו קדקודמ רתוי היה אוהה רפופה
 ךרמא תחת הנה קרפה הז תישארב ונאבהש סוימלטבו ןופיסוי םירחאה םידעה
 ירבד תא םייקל ךל שי חרכהב , וז תא וז תושיחכמה םידע יתכ יתשכ והל יוהד
 , 'סבלא תוכלמ תלחתמ תונמל ןיגהונ ולא ,ואצמנ תומוקמ תומוקמ יכ רמולו םלכ
 ךריב הז קזחיו , ותומ ירחא ומק רשא ויתרשמ תעברא לש תופלמה תלחתמ הלאו
 ינפל ו"'פש תנשב השענ אוהה רטשה תויה בתכש 'זנה ארפס אוההר אדבוע
 אוהה רפוסהש קפס ןיא יכ , ונימכה ןונגפכ פ"ש ובתכ תחת םינוי תוכלמל ןברחה

 תובקעב אצוי היה לבא , אוהה ןובשחל הגומ םלועב דיחי אוה תויהל המד אל

 ורחבו ומיכסה ל"ז םהש ירחא ! המ יהי , המהה םימיב כ"ג םסרופמ תעד הזיא

 ןינשה תיש ירחא אוהה ןינמה ליחתהל קרפה הז שארב ונאבהש ןמחנ בר רבדכ
 ד"לה רחא םינש שש ינש ןינבל םיעבראה תנשב תומלשנה ,םליעב םינוי וכלמד
 הארנ אלה ; ןברחה דע םינשה פ"ש הנליחת זאמו , תיבה ינפב סרפ תוכלמ לש
 םינפה לכל םאו . וניתובר ךרדמ רוס יתלבל םירכזנה םימכחה לכל םהל היה יכ
 אנקוד ארפס אוהה םע תונמל תרכזנה ןמהנ בר תאדוה ללגב םתעד המיכסה
 , פ"ש אל והומכ םינש ו"פש ןברחה דע ובשחיש היה ןידה ןמ , 'נפכלא תלחתמ

 ירבדכ הכלה ללכה לע םלוע תוכילהו  תותירכה לעב בתכש המ עדונ רבכו
 ירברכ אל וימיצפ תא ול ץרפ הזו , ש"ע ישילש תעד היהי אלש עמשמה עורכמה
 המ קר םדעב ןגהל ילצא חכתשא אל רתא לכ הנהו ,,ולא ירבדכ אלו ולא
 ןפואה לע אוהה רפסמה לההש היה .אוה םלכל ןומדקה הידעס בר יכ יתבשחש
 והיחמקל ושח אלד ןכ ירחא םיאבהו , ונמזב םסרופמ תעד ופדרמ ילוא , רכזנה

 אתלמ רמאד היתוכ הבר ארבג םלועבש גהונב יכ ונעדי אלה . ונממ ורס אל
 וירחאו הקידב הכירצ הפוג לכ ןיא ,םיתעה תעידיל קר תסחיתמ יתלב טרּפבו
 םידבכנה ןמ וז הכלה המלעתנ יכ רשפא םגשב םינפה לכלו ', ךושמי םדא לָּכ

 ,הלאכ תויעטב ןיקדקדמ ןיא הרות יפוגב םידורטה יכ הלגנ םתולצנתה הנה ,ונרכוש

 , הזה םויה דע תורטשל ןינמה אוהש םינוי תוכלמ תישארמ ךשמנה ןמזב ךיא

 . תבשחנ תקולחמ תומאה רתיו לארשי ימכח לכב ןיא

 הזו , תורטשל ןינמב םירבדמ ונרוע ונלצא ותמאתה תואיש הממו דכ קרפ
 ןינמהש אוה ,הלאה םיקרפה ךשמב ךל הלגתת דוע רשא הבסל

 םיוגה ימכח לכב יכ ,אמלע ילוכל לבוקמו רשי אוה ירה ונל הנמנה תורטשל
 בתכש המ הארת אלה , עורגל וא ףיסוהל ירקע רפסמ וב הנומ ןיא םירוהיהו
 םינינגטצאה ןובשהל רדנסכלא תוכלמ תישאר יכ ויתוחולב ירצונה וא"יטומאס
 ג"כשו ימור ןינבל םינש ל"ת התיהש ד"יק האיפמילואל הנושארה .הנשב היה
 ותוכלממ יכ ןפואב , שוירד תא רכל וכלמל שש תנשבו , םירצונה ןובשח םדוק
 ףרצת . םינש ה"יש וכשמנ םשמ הארנכ םירצונה ןובשח .תלחת דע הוה יללכה

 , ט"פתת ףלא ךסה יהי התע תעל םלצא תונמנה םינש א"עקת ףלא םהילע ןכ םא |
 רפה



 הניב דכ קרפ ירמא 24

 םליעב וכלמד ןינשה תיש םהש רדנפכלאל תונורחאה םינשה שש םהמ רסה

 הנמנה ומצע ךסה יפכ ג'פתת ףלא ץבוקמה ראשי ,רומאכ והל ןניבשח אלד

 ט"פתת ףלא ונייה , תונובשח ינש םהב אצמת ןכ לע יכ ..וניתוחולב תורטשל

 רדנסכלאל שש תנשב ליחתה רשא יללכה םתוכלמ ונייה ןוי תוכלמ תישארל

 וניתובר ורכז רשא םינוי תוכלמ אוהש תורטשל ג"פתת ףלאו , שוירד תא ועינכהב

 ןובשח תואורה וניניעו .ונרכזש ומכ וירחא וידבע תעברא ךולמ תעמ ליחתמה

 םירפוסו וא"יליגולבאו וא"יביסביאל אצמה םעש ,הרעשה לא עלוק הככ הז

 , א"יק ואיפמילואל הנושארה הנשה ןמ ליחתמ רדנסכלא תוכלמ ןמז תויה םתלוז

 ; םיתנב םינש ב"י שרפה םע הז לש ורקע רצב הז לש ושאר ןכ לע רשא

 תרכזנה םינינגטצאה תטיש לע דסוימ אוה רכזנה וננובשח יכ םירבדה םירכנ

 , התמועל אוה םג אשני הנהה םינשה טעמ רוחאל האשנהבו דומעי הרמעב רשא

 יל התיהו , ונבל וילא םישנש הממ התע ונניא םינש .ב'י שרפה םינפה לכלו

 לא ל"ז ארירש בר ןואגה בתכ רשא תרגא חסונ םויכ ידיל 'ה ןימזהש הנדע

 הכורא תרחא לבא ייבא תלמב ךורעה לעב רכוש .התוא אל ןאוריק ק'ק

 ינידב הלועו ספטמ הנשמה רבח יבר המל הז ישוק רתיהב תלחתמ , םיתעבש

 תעדוהב תפדורו , ואוביש. תורודה ימכה לע םבור אשמ תא ליטמכ תוצמה

 'רד הימויב : הלא ואצמנ הירבד רתי ןיבו ., וימי דע התישארמ הלבקה תלשלש

 ץ ןנחוי 'ר רטפא ע"קת תנשבו היב אנליגרד ןוי ןינמל ל"קת תנש לבבל בר תיחנ

 בתכ םיארומא תצק ויה םהב רשא הברה םינמז 'זנה ןוי ןינמ יפל ועידוה ירהאו

 תורודו יארובס ןנברב רדפה ףרר ןכו = , ח"לשת תנשב ביכשו 9שא בר לע

 . 'זנה ןינמל ט"לר ףלא תנש ןואגל ךמסנ הידעס וניבר ךיא רפסו ל"ז םינואנה

 יאהל היניכמסו תונואגב אנכימתסא ט'ער ףלא תנשבו + וז איה וירבד תמיתחו

 ח"צר ףלא תנש בתכנ , 'וכו אוער אהי ןינש ןיתרת רועש ןמ ד"ב תובא אננב

 אעררהנ לובגב איה םש וירבד יפל רשא , רובש זורפד אתנירמב תורמש ןינמל

 םיארומאה ןמזו . ץראהייוגמ דבל םידוהי ףלא םיעשתכ הב ויהו , לבב תנידמב

 רשא 'ב רעש םלועה תומי קלח ולש תותירכ רפסב ןוניקמ ןושמש וניבר בתכש

 הז ןובשח ירהו ; תרגאה תאז ירבדמ וקיתעהש קפס ןיא ,תורטשל ןכ ומכ אוה

 ךס םע ןווכמ אוה , רומאכ ארירש בר ךמסנ וב רשא תורטשל ט"ער ףלאה לש
 יעיבש רוד ותלבק רפסב יולה ר"בארה וילע בתכש הריציל ה"כשת םיפלאה 'ד

 , הנשמה תא 'ר רבח ובש תורטשל םינש ל"קתה ןינעב ןכ ומכו ,שפנ יחונ םינואגל

 ל"קת תנשב הנשמה תא רבה 'ר :ל"זו 'ג רמאמ ףוסל בורק ירזוכ םכחה םיכסה

 רואמה ןכ םגו . כ"ע האובנה קספהל ל"קת רחא ינש ןברחל נ"ק תנש איהו תורטשל

 ןובשחל םיכסמ ןפואב בתכ הטמש 'הד י"פו שדחה שודק 'הד א"יפ ל"ז ם"במר לודגה

 תורטש ןינמל ז"פת ףלא איהש ןברחל ז"ק ףלא איהש וז הנש רמא יכ ,'זנה תורמשה

 "יס ותבושתב ביבח '] יול ר"רה ןכו , 'וכו איה הריציל ו'לקתת םיפלא 'ד איהש
 ג"מק



 גבק העְב | הכ!דפקרפ | יומא
 תורטש ןינמ :ל"זו בתכ הריציל םינשה יכס לכ ןיאכרעב םש הלעה רשא ג'מק
 דחא הפ רכזנה תורטשה ןינמב יכ ירה .תיבה הנבנשמ הנש 'מ ףוסל ליחתה

 . הנבתכי רענ .רשא הדרפה םהיניב ןיא ה"אמ םא לארשימ םא םיבתובה לכל

 . תילבבה ארמגה םתחה תעמ קר הברמל ונמעב גוהנ ונניא הריציל ןינמה ךיא

 ןינומ ונאש םינשה ןינמב םינתונו םיאשונ ידמע ויה םיברב יכ הכ קרפ
 ןמל לארשיב גוהנו ןומדק אוהש ןימאהל םתרבסב םימצעתמו הריציל

 אתלמ יולג לכלו םדוקה קרפה ןינעל הנה ,וניהלאל הלוגס ונייהנ רשא םויה
 םימיל לאשת םא יכ ; יתיזח וז . עמש ארוקה יחא ךוחא , ונל דוע ךרטצתש
 תמיתח ירחא בר ןמזמ קר גהנמל ונתא ונניא הריציל ןינמהש ךל ררבתי םינושאר
 תולחת ןישרוד ויה הנושארל רשא ןעי ,הנהו המתחה תעמ הברמל וא ,ארמגה
 םינשב רשא תוערה וא תובוטהו ןמזה תובסמ יפכ ,אדמ אד ןיינש תורחא
 הרותה ירופס ךשמב יכ תויה םעש ןנובתת םדק ןהו ..ונמע תא ואצמ תוינומדק
 רסחי אל .איה הנה ,  הנתנה ןמז דע הריציה ןמ ורבעש םיַנשה , ךס עדונ
 אל ךומסב ראבתיש ומכ םירצממ לארשי תאצל קר םייוסמ תעל רופס םוש
 ורמא תחת המצע האירבה רופסב ףאו , .רשפאה ןמ היה רשאכ הריציל
 תישארב רמאו םתס 'וגו םימשה תא םיהלא ארב םינש ח"מת םיפלא םויה
 הלחתב ולהא םגרתש ומכ אלווא ןמ ע"ב ןתנויו ןימדקב םולקנוא םגרתש , 'ונו
 ; ןהליואל ןתומדקל הנבושת ,אלווא ןמ דכ הנושארבכ ךיטפושו  ,אלווא ןמ
 ישיבכ דבלמ) טשפ ךרד תישארב תלמ םהינש תעדל יכ ררבתה הלאמ רשא
 ימיב ןומדקה ןמזב רמולכ , ןימדקב הנושארב הלחתב ומכ איה (הבש אנמחרד
 םינפל (ב"ק םילהת) ררושמה רבדכ , 'וגו םיהלא ארב תואיצמה תישארב םדק

 ונל ןיאש ןפואב . לארשיב םינפל ומכ ,אייורש ןמ ןהנוי םגרתו ., תדסי ץראה
 עגרב ינרופס םכחה קוידל וא , הלחתהב ל"פ ב"ה הרומה ברה שורפל ךרוצ
 דמל רשא הרומה רפס ידיל הנא םיהלאה יכ יתחמשו .קלחתמ יתלב ןושארה
 ב"ח .'ל קרפל ביבס ודי בתכב יתיארו הרי"יקסיפמ ךורב ר"רה ורודב לודג וב
 רתוי ולצא לבקתה יכ תואל , רומאכ ונורתפו ע"ב ןתנוי םוגרת תא רכוש רכזנה

 ימלשוריב ל"ז ובתכש המ הארת האר הלאה םירבדה רחא ,רפסב בותכה ןמ
 ןיא , תאצל ישילשה שדחב רמאנש םירצמ תאיציל ןינומש ןינמ + ל"זו ק"פ ה"רד
 ןיא ., וג תאצל םיעבראה תנשב רמול דומלת ןינמ וירחאל ןמזה ותואל אלא יל
 תיבה הנבנשמו ,'וגו תאצל הנש פ"תב יהיו ל"ת ןינמ תורודל העשל אלא יל
 , וגו המלש הנב רשא הנש םירשע ץקמ יהיו רמאנש ונינבל םינומ וליחתה

 שארב ונתולגל הנש ה"כב הרמאנש ונברחל תונמל וליחתה ונינבל תונמל וכז אל |
 םיתש תנשב רמאנש תויכלמל ןינומ וליחתה ןמצעל תונמל וכז אל , 'וגו הנשה
 אל :ורמא ישילשה שדחכ תשרפ אתליכמבו . כ"ע שרוכל שלש תנשב שוירדל

 וצר |
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 תונמל וצר אל , ריעה התכוה רשא ירחא רמאנש ונברחל ונמי ונינבל תונמל וצר

 . כ"ע שויררל םיתש תנשב רצנדכובנל םיתש תנשב רמאנש םירחאל ונמי ןמצעל

 תאיציל ןינומ ויהש ךרמלל םירצמ ץראמ םתאצל + ורמא ךתולעהב תשרפ ירפסבו

 רובעשה םהילע ףקת , 'וכו תיבה ברח 'וכו תיבה הנבנ 'וכו ץראל ואב , םירצמ

 , שוירדל םיתש תנשב רצנדכובנל םיתש תנשב רמאנש םרובעשל ןינומ וליחתה

 המ אוה תאזה אפיסב הנוכהו . כ'ע םישדחל ןינומ ויה ךכ םינשל ןינומש םשכו

 רייא ןפינ לבבמ םהמע ולע םיכאלמהו םישדחה תומש יכ ה"רד ימלשוריב ורמאש

 הלע רמתיאו םיכלמל ה"ר ןסינב דחאב ןנת ה"רד ק"פ תנשמבו ,לאירבג לאכימ

 יכ הארנ םילילא תכסמה ק"פמו , 'וכו בוח ירטש ןנתד , תורטשל הניט אקפנ יאמל

 ןינומ ויח הלוגה רתיו , ןברחל ןינומ ויה י"א ינב ךליאו ןברחה תעמ םיבר םימי

 יסוי 'רינת אהד , תוילג לש ינש ט"יב התע םתוניבש לדבהה ךרד לע ,םינוי תוכלמל

 המכ בושחו אצ ךליאו ןאכמ , נ'ק סודרוה תוכלמ 'וכו תיבה ינפב סרפ תוכלמ יברב

 םהייחו םימכחה רדפ תונמל אבה ךליאו ןאכמ י"שרפו ,ב'ע ןברחה רחא םינש

 ןברחל םינש ךכו ךכ וישכער ןברחל הנמי עריאש השעמ םוש וא בוח רטש וא

 םינוי תוכלמל אלא ןינומ ןיא הלוגבו ןמהנ בר רמא ךומסב םשו , כ"ע תיבה

 אניבר רמא , דבלב םינוי תוכלמל אלא ןינומ ןיא הלוגב יכה .ימנ אינת ,.פלב

 רפוסל היליישנ י"שרפו ,  'וכו ארפסל היליישנ םש םג , 'ובו אקיד ימנ ןיתינתמ

 םלוע רדס ףוסב הארת ןכו , םינוי תוכלמל הנומ אוהש תורטשו ןיטג בתוכה

 ןיאש תויה םע ,םינוי תוכלמל ז"יק ףלאוןברחל םינש ב"סשת םש ונמנש ל"פ

 , ומצע רבחמל הלאה םירבדה סחיל ןפוא םושב ןיאשו קדקודמ אוהה ןובשחה

 ןייע ךל חלש תשרפ אתקיספב םיבותכה םיכסה לעו הז לע ט"יפב ונבתכש ומכ

 המכ רדסמ והוניאר הזל םדוקה 'פב ונאבהש ןואנ ארירש בר תרגאב םג .המש

 אנליגרד ןוי ןינמל ולא םירבר תמדקהב תורטשל ח'צר ףלא תנש רע תורוד

 רמאש אנקוד ארפס ליחתמה םילילאד ק"פ תופסות רובדמ ךל ראבתי ןכו .היב

 ירהש שוחל ןיא םיפלאה ךס וא םלוע תאירבל רפוסה גלד םא : ל'זו ת"ר םשב

 , הריציל אלא ןינומ התע ונא ןיאש ןויכ דע 'ובו םינוי תוכלמל םיבתוכ ויה םהימיב

 בתכ ,ארמגב ותצקו ןיתינתמב ותצק קרוזה 'פ ןיטגב אתיאד אהמ ררבתי רועו

 'א 'פ ףוס ןישורג 'הב ם"במרה ירבדמ הארנכ ונייה תנגוה הניאש תוכלמ םשל

 וא ןוי תוכלמ וא ידמ תוכלמ םשל וא , טנה תביתכ םוקמ לע .תבלומ הניאש

 םולש םושמ ריאמ 'ר ירבדל לוספ טגה םירצמ תאיציל וא ונברחל וא תיבה ןינבל

 ןינמל לבא :ל"זו "רה םש קדקרש ג'עאו ..המשל ובתכל ךירצש תנגוהה תוכלמ

 ןמ היה אלש הארי אלה , ודובכ לע לוחמי ךלמ לכ םימש דובכלד רשכ הריציה

 אלא הז ונקת אלש רבדל םעט םינתונו הריציל תונמל וגחנ וישכע בתכד , גוהנה

 אלו ןיטגב ונקתו .ךכב םיריפקמ  ויהו םהיכלמל  תונמל ה"א ךרד היהש ןמזב

 ןיב .ןידיפקמש לודג רבד אוהש תוכלמ םולשל שוחל שי ןיטגבד םושמ תורטשב
 שיא



 רכק העב | הכקפ | יומא
 ץיא הלוגב םילילאד ק"פ ןנירמא אהד וששח אל תורטשב לבא ,ותשאל שיא
 ןמיס רועה ןבא רוטו רכזנה קרפב ם"במרה םג . כ"ע ,םינוי תוכלמל אלא ןינומ
 ןמו . םירכזנה םירברכ ובתכ םלכ ןושל ךרע ךורעה לעבו וראקה יקומנ סע "בפ

 דע , ןוילע לאל םיאנומשחה תנוהכל ןמז ךשמ כ'ג ונמ תינעת תלגמד ז"פ הארנה
 לקהל ןיאו הפשאל 'תירחא תויהל איירטש ןמ אתרכרא תליטנתאו םימכה ורזגש
 ראפתה םיקסופהו ארמגהו הנשמה ימכחו םיבותכה ןמ יכ ןפואב ,םימש רובכב
 . וניתוניב שרחתנ בורקמ לבא םינומדקל גוהנ היה אל הריציל ןינמה ךיא ראמ
 קיתעמה ירברל רשא ןושארה ןמ ןה םיאנוטשחה ירפסמ םג תומוקמ ךל יתרכז רבכו
 ,ןוי ןושלב רבוחש ינשה ןמ ןה ירבע ןושלברבוח לאומש רפסל ותמרקהב םירצונל
 תוכלמליםינומ םלכ ויה תיבה ימיב יכ ררבתה םהמ רשא ,םינוש םישנאמ אמתסמו

 םלוע רוס ירחא םג יכ , םתוכלמ םולש ינפמו ונב םילשומ םדוע רבלב אלו , םינוי
 .. ונרכזש םימכחה ירברמ תערל ונארה רשאכ ןושארה גחנמה ראשנ וניראוצ לעמ
 רשא םירבד ןורכז וב אבוהש ,ד"יפ םיאנומשחל ןושארה רפסה ןמ ךל ראבתי טרפבו
 ןועמש תורובג םדאה ינבל עידוהל תשוחנ הול לע תורח-ןויצ רהב .ןירדהנפה ומש
 רוכמ ןוששב ומע איצוה םיהלאה רזעב רשא , לארשיל ויתובוטו ג'כ היתתמ ןב
 .םיאנומשחל ר"יפ םשו , ב"כפ ףוס וילע ונזמר כ"ג רשאכ ןוי יבלמ לש לורבה
 תוכלמל ב"עק תנש לולא 'ח אוהה חולה לע ובתכנ םהה םירבדה יכ ראבתה
 רחא הארגה יפל ונמעב לחוה הריציל ןינמה יכ רמול לכונש ירה ,ש"ע םינוי
 וארש המ התיה יתעדל הז תבסו ,הנהו םינש תואמ ששמ תוחפ ןואג ארירש בר
 ודחי םידקוש ונתודבעב ונחנא ןיאו , םלועה ןמ עקתשנ ןוי תוכלמ יכ םינורחאה
 םע לא הבלמממ דימת םיכלהתמ לבא , דבלב המולש שורדל תחא תוכלמ תחת
 ריכזת רשא הלחתה לא ןינמה סחילו אוהה גהנמה תא בוזעל ורתב ןכבו ; רחא
 ודובכ לע לוחמי רכזנה ן"רה רבדכ טילשו בר ךלמ לכ הנה יכ , םימש תוכלמ ונתוא
 תילבבה ארמגה ימכח ףוסב הברמל לחוה הזה רפסמה ןפואש רמאנ וא . הללנב
 ה"פ שרחה שודק 'הב ם"במרהל הארת הנה יכ ,ונמעב תועיבקה רדס שרחתהב

 ןמזה יפכ םינשה תא ורבעו ,היארה פ'ע םישדחה דימת ושדק ונינומדק ךיא
 םידוהיח דחפ לפנ י"א ןברח .בורמו ינעמ זא יכ , אברו ייבא ימי רע ךרוצהו
 םוקמה תויהל ומכש לע תאזה הרשמה רשא עובק ר"ב הנממ קלתסיש םהילע
 אוהש ומכו ןיררהנסד ק"פו תוכרב ףוסו רזעילא 'ר יקרפמ יששב ראובמכ , םרוג

 הלוגה ישאר בלב 'ה עגנו , ג"נק ןמיס ולש תוצמה רפסב כ"ג ראב ל"ז ם"במר
 ןפואב ,התע תעל םיבשחמ ונא רשא רובעהו תועיבקה תונובשח ונל ורדסו
 הנהו ,ץראב היה רשא הפי ר"ב חבמ םירבעמו םיעבוק ונתולג ימי לכ אצמנש
 רשא םלוע דופי ורפסב ילארשיה קחצי ר'רהו ויתוגשהב ן"במרה ירבד יפל

 ר"ב ללה 'ר היה רכזנה םעטה ןמ רכזנה ןובשחה דסימ , ונינפל מ"פב םאצמת |
 הריתס אצמתש םעו , תילבבה ארמגה ימכח ףוסל בורק ר"בו האישנ הדוהי

 ירבלב
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 בתכ רכזנה ורפסמ 'ד רמאמ ה"פב יכ ,ואצמה ןמז לע רכזנה ילארשיה ירבדב

 בתכ ונממ ט'פבו ,(תורטשל א"יתת ונייה) הריציל ס"ר םיפלא 'ד תנשב הז היהש

 , םינש כ"קמ רתוי ךסל ךס ןיב שיו ןברחה דחא הנש תואמ שלש ומכ היהש

 תועיבקהש רמוא ם"במרה תעמש יכ , רכזנה ט"פ חסונב קיזחהל אוה ןוכנה הנה

 םג רכזנה ותרגאב ןואג ארירש ברו , אברו ייבא ימי דע ךשמנ היארה פ"ע

 , ג'סרת תנש אברו תורטשל טמ"רת תנש רטפנ ייבא יכ ובתכ ותלבקב דב"ארה

 בתכ ל"ז יאה וניבר , ולש רובעה רפסב אייח ר"ב םהרבא 'ר רכזש המ יפל םג

 ןיכומסהו ןירדהנפה ולטב ןברחל צ"ר התיהש תורטשל ע"רת תנשמ יכ הבושתב

 וניבר םשמ רמאש ן"במרה םשב הז בתכ ל"ז .תומורתה לעב ןכ ומכו , ץראב

 העטת ןפ הנמאו .ונינפ רבע לא ריאיש וניכז אל רשא תוכזה רפסב יאה

 רע ונמעב וכשמנ ג"כהו א"עה ד"ב יכ בושחל םירכזנה ןירדהנפה ולטב רברב

 יפכ ןירדהנס 'המ ד"יפ ףוס ל'ז ם"במר ראב רבכש ךבל לא בשה ,איהה תעה

 אירבטל ןפופו ןיררהנס ולג תומוקמ הרשעל : לזו םילילאה תכסמד ק"פמ אצויה

 ק"פ תנשמב ורמא ראובמו , 'וכו איה הלבקו התע דע לודגה ר"ב רמע אל םשמו

 תאצמנ םאד ותו ,רבעשל עמשמד א"ע לש התיה הלודג ןירדהנס ןירדהנסד

 םתכשלב וסנכי אלה ,םיעבש רמול הדוהי 'ר גילפ הוה אל םהה םיאנתה ימיב

 זא ינמ ןירדהנפה דבלב אל ולטבש איה יאה וניבר תנוכ לבא ; ןובשח אוצמל

 הכימסה איהש ןירדהנסה תכימס תלשלשמ י"אב ןיכומסה ד"ב לכ םג יכ ,רומאכ

 פ"ע םא םישענ ויהש ונערי .רבכ םינשה ירובעו .המהה םימיב ולטב התואנה

 ךשמנ רשא םינומדקה ןירדהנסה חכמ םיכומסה ד"ב פ"ע םא , םמצע ןירדהנסה

 רבכי םאו , ה'ק 'הד ה"פ שאר ל"זמרה ירברמ כ"ג הארנכ , ץראב רודל רודמ

 רמתאד .אוהה יהי רכזנה ללה 'ר לש ויבא האישנ הדוהי 'ר הזש ןימאהל ךילע

 יכ ,ימא  'רמ .האישנ הדוהי 'ר הינימ אעב ץמוקה פו ןירימעמ ןיא 'פ הילע

 ולאו , ינש ךוד ללה 'ר ונבו םיארומאל ןושארה רודב ויה ימא 'רו אוהש רמאת

 ורכנ היהש רמול לכות ; דב"ארה תלבקמ לכה הארנכ יעיבר רוד ויה אברו ייבא

 , סחיה לכל ךשמנ .האישנ ראת רשאב  ,רכזנה ונקז הדוהי 'ר םש לע ארקנו

 ראתה הז ילעב םימכח ואצמנ יכ רכזנה ארירש בר  תרגאמ ךל ראבתהב ש"כ

 רבכ םירכזנה ם"במרהו יאה וניבר רבדילולו . ל"ז הידעס וניבר ןואגה ימיב םג

 תורצה תפיכת ינפמ כ"ג זאש ,ס"ר םיפלא 'ר לש רחאה חפונה םירשאמ ונייה

 רב"ארהו ותרגאב ארירש בר בתכש המ יפל  ,תילבבה ארמגה המטתחנ ונמעב

 םדוק רכזנה ללה 'ר ןוקת היה םא רז תוארהמ ש"כ ,יארובס ןנבר רדס שארב

 אוהו רכז םוש וילע בתכ אל וירחא רמימא וא ישא .בר ךיא , ארמגה םתחה

 סהירבדב ם"במרו יאה וניבר תנוכש קוחר ונניא םג ל ונתד םויקב לודג דוסי

 ונדמל ונממ רשא ךליאו ויתוינעתב אברד אדבועמ יכ רמול קר הניא םירכזנה

 רופס םושמ עדונ אל ,'ג רמאמ מ'פב  רוכזנש ומכ .ךומס ד'ב וימיב אצמה
 ארמגב

, 
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 יפלו תבייחמ הלבקב זא ינמ ולטבש אל ,ץראב ךומס ד"ב רוע אצמה ארמגב
 ישוקה הנה תאזכ ונבשה םאו .ס"ר א םיפלא 'דה ןמז דע וכשמנש רשפא הז
 רמול ןיליקמה לע היעמ םימכחה ןמ שיו ליחתמ רובד חלושה קרפ ל"ז ן"רה רשא
 אפסח ךל יאלרד םש ןייע , חרכהב בושי וילא | , תגהונ םיפסכ תטמש ןיא
 שדחתנ רכזנה ןוקתה םינפה לכל ! המ יהי .  ךרדה ינמ התע ירושא 'הטת אלו
 בשחהל אוה בורק ןכבו , ונרכוש ומכ וירחא וא וינפל םא ישא בר ןמזל ביבס
 רכזנה ד"בו ללה 'ר ןכ ומכ האר , המהה םירדסה לוגלגו אהרטמ יכופהב יב
 םעטה | ןמ הריציל הנמנשו םדק ימיכ תורטשלו םינוי תוכלמל רוע ונמי יתלבל
 ראובמ המלש ןינב דעו םדאמ םינשה ןובשח ואר יכ יהיו  ,הלעמל רומאה
 , ונימכתמ שרופמ אוהש םירצמ דובעש ךרואב קפוסמה תלוז םיאיבנבו הרותב
 ק"פ םילילאהו ל"פ ע"סב יסוי 'ר רמאמו ןושאר תיב לע םינש י"תה תלבק ואצמו
 םיקרפו ה"לפב ראבתי ה"עב רשא לככ םינש כ'ת ךשמנ ינש תיב יכ הרומה
 רחא רוד רדסה לע ןכו .הריציה ןינמל תורמסמה םב ועבק ,'ג רמאמ םירחא
 ן"במרה רבדכ רשא דע דימת רמשי םג  ,הנהו זאמ אוהה גהנמה תא רמש רוד
 רהא בר ןמז כ"ג ךשמנ הארנה יפל הנמאו . קדצ הרומ אובי םירכזנה ילארשיהו
 תצקב ןידעש (רומאכ ונממ לחוה הריציל ןינמהש היה םא) רכזנה ללה 'ר
 םוחתב רמוע היהש ןואג ארירש ברד אה יכ , תורטשל םינומ ויה תולילגה
 .ונרכז רשא .ותרגאמ עדונה לככ .אוהה ןינמל תורוד המכ תלשלש בתכו לבב
 םהרבא רמ לע ורמא ל"זו בתכ הס תלמב ימור שיא ל"ז ךורעה לעבו . ר"כפב
 , כ"ע םילקד תחישב ריכמ היהש תורטשל מ"ק ףלא תנשב חיה רשא ןואג
 , םיחספ תכסמ תצק לע י"שר רואב לש ןשי סרטגוק ידיב ונה םג יל יזח ידידלו
 רפוס בתכ ל"ז ם"בשר רואב אוה האלהו ונממ רשא םיחספ יברע 'פ. ףוסבו
 ילעמב אימשד אתעייסב ל'ז י"שר שורפ םיחספ יברע ךלע ןרדה : ל"זו יתפרצ
 הצק ריע הב"ודרוקמ היה רשא ל"ז ם"במרהו . תורטשל א'קת-ףלא רדא אתבש
 תנשב : ל"זו בתכ םיתמה תיחת רמאמב םירצמב ררוגתה וימי ףוסבו ררפס
 תאזב םג ךומסבו . 'וכו ןמית תוצראמ תרגא ונילא עיגה תורטשל ק"ת ףלא
 ףוס ןישורג 'הבו , וכו לבבמ םיבתכ ונילא ועיגה תורטשל ו"קתא איהו הנשה
 תוכלמל וא הריציל ןיטגב תונמל לארשי לכ וגהנ התע : ל"זו בתכ א"פ
 ארוע 'ר ליכשמה ירפס תלוגס ןיב םג . תורטש ןינמ אוהש ןודקומ רדנסכלא
 לע טרפבו , ה"ר תכסמ לע ל"ז ם"במרה שורפ יתיאר הב"וטנמ בשות ונאפמ
 שודק תוכלה שורפב וירבדמ םיבר ואבוה רשא םש םיאצמנה הנוכתה ירמאמ
 לעב ה"ע השמ וניבר : ל"זו ל"ז ם"במר לש ודכנ דימ בותכ ופוסבו ,שדחה
 הבוטרוקב תורטשל ו'מת ףלא תנש ר"י םוי ןסינ שדחב ויבאל דלונ הז רפס
 יניע ריאהש אצמנ , תבט 'כ ינש םוי תורטשל ו"יקתא תנש רטפנו ,אתמ
 תורטשל ו"צתא דלונ ונב ירמ אבאו . םימי  ג'פ תוחפ הנש םיעבש הלוגה
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 יבאל יתדלונ מ"ר ינקז ברח לש ונב ןב 'דוד ינאו , תורטשל ו"סקתא רטפנו
 םב וגהנ ךיא תורטשל הלאה םירפסמה לע אלפתנ אלו .ר"כע ר"לקתא םירצמב
 ןשי גהנמ תאיצי אלה יכ , םירכזנה ארירש ברו ללה 'ר ירחא םג תורוד המב
 ךשמב הנמא , ךרואל םימי יתלב איה השק תרזופמ המואב טרפבו שדח ינפמ
 ןיא רשאבו ..אוהה תונתשהה ולבקו ומייק טעמ טעמ לארשי תוצופת ןמזה
 תמאבו ,אב םדק ינמו יניסמ הריציל ןינמה יכ ובשחי םיבר םינושארל ןורכז

 . ונרכזש ומכ בורקמ שרח קר ונניא

 . ןרתיהו  יפוי 'רל ואצמנ םירמאמ ינש לע תוישק

 יתוארוק התע הנה םיתש יברב יסוי 'ר וניתורגרגל םיקנעב לודגה םדאה וכ קרפ
 וליח רשיי יהלילפ לעב לכ יניעל ה"עב יכ הזמ רובעא אל םנו ,וילע

 יבתוכ לכמ רפוסמה יפל יכ תערל שי תחאה אישקל העצהבו .קדצ ןתא וירמאלו
 חלש רשא םיימורל ןושארה ,םמע וולנ ר"בארהו ןופיסויה םגו ה"אב םיתעה
 ונדימו ,וא"יפמופ לודגה םאבצ רש היה םתעמשמ לא םעינכיו םידוהיב ודי
 ינב ויחא סולבוטסרא דגנ ותוא רוזעל ןהכה סונקרוהמ ארקנ ותויהב תאז התיה
 יחא תדר ןינעל יחיו תשרפ שאר ל"ז ן"במרה ןכ םג בתבש ומב . ורדנסכלא יאני
 ותרכ וניחא םג רשא , םינבל ןמיפ היה םהל עראש המ יכ ,.םירצמל םנוצרמ ףסוי
 ןכ ירחא דועו , וא"יפמופו סונקרוה השעמ אוהש םיימורה תא תירב םתריחבב

 'ה ךלוי קוספ לע םג , ימור םהילא חרב ןורחאה ךלמה ספירגא ןברחל ךומס
 רפוסל ןכ םג אצמת הז אלה * , ךרואב רתויו תאז לכ בתכו רזח ךכלמ תאו ךתוא
 ורפסב ןומדק רפוס וט"יצאטל ראובמ רתויו  ,וא"יפמופ תורוק רופסב ינ"ואיד

 ללכ תא ורכזב ה"מפ ח"י רפס 'פוגבא ריע שרפמ םי"ויולליתיארש המ יפל א"כה
 רורבב רמא וט"יצאט אוהו , תיבה ךשמ לכב םידוהיה תא ואצמ רשא תואלתה
 תוינומדקב ןופיסויה ןמ ןיבת ןכו ,םידי ונב םיימורל ולח אל וא"יפמופ ינפל יב
 טרפבו ,ט"לפ 'ה רפס םידוהילו , 'א רפס ה"פ םיימורל תומחלמבו ד"י רפס ח"פ

 ונייה םינויה .ךולמב ונחנא : ל"זו בתכש ג'פתת ףר ינואיפא דגנ ינשה ורפסמ
 וא"יפמופ אב דע םינש כ"קל בורק וניתוביבס ויה רשא םימעב םידורו ןירוח ינב

 םיימורה ןמ שיאל ןורכז אצמת אל םימסרופמה םיתעה ירפס לכב םג . ויינאמ
 םיאנומשחל ןושאר רפס לעמ שורדת יכ אברדא ,ונל ערהל ואיפמופ תא םדק רשא
 ז"יפ ב" רפס תוינומדקב ןופיסויל ןכו ,וירחא םיקרפ השלש םע ב"יפו ח"פ

 רשא ג'כ היתתמ ינב ןועמשו ןתנוהיו הדוהי ימי לכ םיימורהו םידוהיהש אצמת
 תורקי תונמו םיחולש יוג לא יוגמ וכלהתיו הזל'הז םיחונ ויה , םינש ב"ל ורבע
 םילילאד ק"פ ל"ז םרמאכ םינויה דגנ הז תא הז ורזעו ,םיתפש קתמו הרתי הבהב

 ןיאו רמוא ןיא ןכ ירחא םגו , וכו יכרפיא וכינימ יכלמ ןנימ יא והידהב ונתא
 < המחלטל םידוהיה יקסע לכ יכ , שדקה רה לכב סלועמ ותיחשה וא וערהש םירבד

 אל
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 סונקרוהו , םהה םיחאה ינש ןיב רכזנה הבירמה הלפנש דע םינויה םע קר ויה אל
 השע רשא הפיה הצילמב ןנובתת יכ םג . םלשוריל וא"יפמופ תאיב תא בבס טרפב
 ואי"גולורוא ורפסב וט"יינודנומ ןומגהה תאמ הבותכה , ימור ינרס ינפל ןקז ידוהי
 םיערה םהיטפוש תעברא לע ומערתהב ' קרפ 'ג רמאמ וא"ילירבא וקרמ רובח לע

 םיימורה ןיב היה אל וא"יפמופ השעמ ינפל יכ ךל ראבתי,שדקה תמראל וחלש רשא
 רתוי היה אל הברמל וא"יפמופ לש שיב קסע ןיד הנהו , רפח תבהא קר םידוהיהו
 ןורחאה היה ויפ לע ג'בל זא הנמתנ רשא םונקרוה יכ , תיבה ןברח םדוק הנש מ"קמ
 וא"יטומאסו וא"יביסביא תוחולמ הארנכ ותואישנו ותנוהכ הכשמנו םיאנומשח תיבל

 ג'ק סודרוה תב יכלמ ויה ןברחל דע םהירחאו ,םינש ר"ל םיבתוכה ןמ םתלוזו

 א"יפ ב"י רפס ןופיסויה בתכש הממ הז ךל ררבתי דועו . וניתובר תעד לע םינש
 וא"יפמופ רבדו , ג"נק האיפמילואה תלחתב היה הכונח סנו םיאנומשחה ןוחצנ יכ

 ילוסנוק ואילוט וקרמו וטנאקרמ תויהב ט"עק האיפמילואב היהש ח"פ ר"י רפס בתכ

 פרצת ,םינש ח'ק םהש יאיפמילוא ז"כ םיתנב וכשמנ יִכ ןפואב ,ימור ישישיב

 םכחה רכז רשא שממ ךסה יפכ , ב"מק הנייהת רכזנה סונקרוה לש ר'לה םהילא
 יאנ'ומשח תיבמ םישגא רשע רחאה תוכלמ הכשמנש 'ג תמת 'ב ןיעמ קחצי ןוד
 ואיפמופ השעמ לע םיתעה יבתוכ לכל שורדת יכ םג , דחי ונהכו וכלמ רשא
 רופא ולבוטסרא םע ימורל רזח זאש אצמת ד"בארהל הלבקה רפסב טרפבו הזה
 ואילוי ותוא קיצמה ,תמח ינפמ טלמהל ךרצוה טעמ דוע וא"יפמופ אוהשו , םיקיזב
 , םדכליו םב םחלנ ואילוי אוהו םירצמ יכלמ ימלתו הרטפואילק לא םסניו , ראמיצ

 ימורש םרמאב תלפמה 'פו םילילאד ק"פ ל"ז ורכז רשא תוסיפתה ןמ תחא איהש
 התאש תוניפ לכבו .הרטפלק ימיב תחאו םינוי ימיב תחא םעפ תוכלמה הספת
 שלש ירחא ימור ירסיק תונש ןכו , הלאה םירקמהו םישנאה ינמז תעדל הנופ
 עריא קפס ילב לכהש ךל תמאתי ,סוטיט דע יראסיצ ואילוי לש הצחמו םינשה
 ונל אצי הלאה תורעהה ןמ ןכבו . תיבה ןברח םדוק. םינש מ'קמ רתוי אל היהו
 לאעמשי 'ר יפ לע םילילאר ק"פו תבשד ק"פ רכזנה יסוי 'רל אצמנ רמאמ לע ישוק
 י'שרפו ,לארשי לע ימור תוכלמ הטשפ תיבה ינפב םינש פ'ק ורמא אוהו ונב
 דגוהש המ יפכ אלה ;והב דובעתשא ךומסב םש ארמגה רבדכ ,הטלש הטשפ
 מ"קמ תוחפ קר םדק אל והשעמו ,ואיפמופ היה םיימורה ןמ ונירכועב ןושארה

 מ"ק ןקתי רשא.אכמס רב ירבד ולבוקיש יתערב הלע רבכו .תיבה ינפב הנש

 םת וניברד ןושאר תיבב ושמש ג"כ ח"י ק"פ אמויב ר"תד איההכ ,פ"ק תחת

 םהינש ירבד יכ םע ב"י היגהו וירבד תא םג החדי"רו 'ח היגה ריעהש אישק חכמ
 תערש ירבב אוה פ'קל מ'קמ ירהו , 'כ 'פ ףוס הלעמל ונבתכש ומכ םיחדנ
 ורטו ולקש םילילאד ק"פ םש יכ ילא עדותהב םלוא = , העוט וסומלוקו רפופה
 תיב תוכלמ לש םינשה ו"ר ךסמ יכ םרמא רע ,אנינמ יאהד אבילא הברה
 פ"קו לארשי םע והיתונמיהב ןינש ו"כ יאמור ומק סודורוה תיבו יאנומשח

 דובעתשא |
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 רשא יסוי 'ר לש רחא רמאמ ןכ ומכו . ךרדה וז אל יתרמא ,והב רובעתשא
 .אוהו ,ישוקה ןמ וב הארנ ג'כ 'פב והונרכז ונחנאו םילילאד ק"פ םש אבוה

 , ולכ םלועה לכב םתוכלמ הטשפ ךכ רחאו םליעב םינוי וכלמ םינש שש ורמא
 תוכלמל אלא  ןינומ ןיא םתה רמתיאד יאמ לע ל"ז י"שר הלא וירבד חכמ רשא
 אלש תועטוקמ םינש שש ויהש ןתוכלמ תלחתל ןינומ ןיא :ל"זו בתכ דבלב םינוי
 ונעמשש הז ירהו , כ"ע ןתוכלמ הטשפ ךליאו םינש ששמו םליעב אלא וכלט
 ועינבה ירחא רדנסכלא לש יללבה ותוכלמ ןמז ןה רשא הנהה םינשה שש תויה לע
 = *, םיבותכה ןמ .הארנה דגנ אוה ויתחת םימקל ךרעב הלפש הכלממ ,שוירד תא
 * הנה דע זאמ ה"אב אצמנ רשא ריהמ רפוס לכ רבדו ל"ז םהירמאמ רתומ םגו

 ורעתסהו רוסחו ךולה ויה רדנסכלא םוקמ םיאלממהש םהמ ררבתי אברדא יכ
 ךשוח .ירה דעו השביבו םיב ךלמ רדנסכלא.אוהו , ךלמ לע ךלמ לאינד רברב
 אשנתמ סרפ ךלמ ונעמש ירהו ,יתכוד המכו רימת 'פמב ל"ז םה םג ורכוש ומכ
 ורשעב ותקזחבו רמא ךאלמהו , םימשה יהלא 'ה יל ןתנ ץראה תוכלממ לכ רמאל
 .לבל וילע ץרפ רשא אוה רדנפכלא תוכלמ ןכ םא ; ןוי תוכלמ תא לבה ריעי
 , וחכב אלו הנדומעי יוגמ תויכלמ עברא 'ח לאינדב אלמ ארקמו ,ץראה תוצק
 -- + וגו לשמ רשא .ולשמכ אלו םימשה תוחור עבראל ץחתו בותכ א"י השרפבו
 יתנמאה ,ונילע לטומכ יסוי 'ר לש ותוכזב .ךפהלו הלאה תוישקה ריתהל הנמאה
 פ"ק ןמזמ םייטורה .תאמ לארשיל דובעשו המחלט הנארקת רשא הנושארה לע יכ
 םהכ ויה ולאו הז ןינעב תומאה ימכח לכ יכ , בישהל לכונ ןברתה םרדוק םינש
 '8 םיחבזו תוידעד ביפ ירהו .ונעמש אל וא .וניאר אל םירמואכ םנה םימעפ
 ןינעל- תובותכד ב"פ יכ דע ,  היאר הניא וניאר אל םירמוא םימכח םוי לובט
 דועו ,היאר הניא .הוניאר אל אטישפ ושקה השדקתנש הוניאר אל םירמוא םינש
 להק לב רגנ הלוחל ןיעמוש ושפנ תרמ עדוי בל םושמד ולעה ה"י קרפ אמויב

 אל םירכזנה םירפוסהש רמאנ ןכבו ,שפנ תונעל סחיתמה לכב םיאפורה תדע

 אלד ונירבש לע ולחנ אלו םיימורה ונמע ושע רשא תונושארה תומחלמב ושיגרה
 , ונמאנ דאמ םהיתודעו באכי םהילע םרשב ונשו וקלש םידוהיה ךא , והילע ומר
 הבלממ ומוקמ םיאלממה ךרעב 'פבלא תוכלמ בשחנ ךיא ונילפנ רשא תינשה לעו
 ושורפב ףיסוה רשא ל"ז י"שר לבא הנולתה יסוי 'ר לע אל יכ רמול שי , הלפש
 םינש שש :הז אוה רכזנה יסוי 'ר רמאמ אלה ,  ערוג אצמנו יסוי 'ר רבד לע
 . .שורפב ל"ז .י"שרו- ,ולכ םלועה לכב םתוכלמ הטשפ ךכ רחאו םליעב םינוי וכלמ
 םליעב אלא וכלמ אלש ויה תועטוקמ םינש שש בתכ 'וכו ארפסל היליישנ רמאמ
 לע הרות קפס ילב הלא וירבד תצורמ רשא , םתוכלמ הטשפ ךליאו םינש ששמו
 , תרכזנה אישקה ונילא האב ןכ לעו ,ותישארמ בוט אוהה תוכלמה תירחא תויה
 תוכלמל .ןינמהש אלא וניא וירבדב ןווכמה יכ , תאזכ בשח אל יסוי 'ר אוה ךא
 . שש לכ יב .ןעי ,'סכלא תומ ירחא דע לחה אל דחי וכלמ רשא םיברה םינויה

 םינשה
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 יתמשו ורמאב איבנה זמרש ומכ ואסכ םש ןנוכו םליעב 'פכלא ךלטש םינשה
 םינויה לש תוכלמה ןינמב ובשחנ אל ,ולכ םלועה ןבא העור םשמו םליעב יאסכ
 םינויה תוכלמל םינשה ןינמש ג"כפב ןכ םג ונחכוהש ומכ ביציו תמא הזו . םיברה
 םליעב אלא וכלמ אלש רמול ןוכנ אל לבא , רדנסכלא תומ ירחא דע לחוה אל
 .. המהה י"שר ירבד טשפמ הארנכ שובכ תפסותב םתוכלמ הטשפ ןכ רחאשו
 םליעב אלא וכלמ אלש ורמא יכ שרפנו י"שר תוכזב ןכ םג ךפהנ אל םא םיהלאה
 היה יריחי אוה ךא , 'סכלא די תחת הדבל םליעב היה הכולמה אסכש וב ןוצרה
 ארוק ערתש םע .ץראב וירחא וטשפ רשא םינויה תואסכ לכמ הלעמה בר
 הלעמל רשא ינויה וקביליס ג'פ 'ד רפס וא"יטומאס בתבש המ יפל יכ ליבשמ
 דע ותוכלמ אסכ לע בשי אל  ,םינוי תוכלמל ןינמה לחוה ו נממש ונבתב ג"כפב
 קוספ לע לאינרל ושורפב םירצונל קיתעמה םג ,'סכלא תומ ירחא םינש הנמש
 םינוי תוכלמל ןינמה יכ ובתכ ב"מפ 'ב רפס וט"וא רפוסה ןכ ומכו , םיעובשה
 ב"י וא הנמשה הלאמ המ קלח יכ ,רדנסכלא תומ ירחא םינש ב"י דע לחוה אל
 ותשא ומא"סרה תא חינה 'סכלא יכ .ןעיו ,ויחא ואי"דירא ויתחת ךלמוה םינשה
 תעברא רבד ףוס ןכא . ונב לא הכולמה .רומשל ורמא וידבעמ םיבר תרבועמ
 הצפנ הלאטו םשארב תוכלמ רתכ ומש םיגיהנמ קר ויה אל הלחתב רשא םירשה
 ., 'סכלאל היה רשא יללכה תוכלמה םתוניב וקלתש ונייה / ץראב םינויה תלשממ
 ינפמו , 'סכלא ייחב וק"ראטולפל ותצקו וא"יצרוקל ותצק הז לכ אצמתש ומכ
 , 'סכלא תומ ירחא המ םינש םינוי תוכלמל ןינמה תישאר בכעתה לש תאזה תעדה
 ןכבו ,  הנה דע תורטשל ןינמה ןמ ירקע .יתלב שרפה לע ד"כפ תלחתב יתזמר
 רשא תרכזנה אישקה לע הבושת רהרהל םילוכי ונייהש הארתי תאזה הרעהה ןמ
 םליעב וכלמד םינש שש ינהד רמאנשכ ,י"שר לע םא יסוי 'ר לע םא ונררוע
 םה לבא ,ויה 'סכלא תובלמ לש אל הלפש הכלממ התיהשו והל ןניבשח אלד
 ןינמהשו , 'זנה וקביליס תוכלמל ותוכלמ ןיב ותומל ףכת וכשמנש הלאה םינשה
 םנמא . ונרכזש םינש ב"יה וא הנמשה הלא םת דע ליחתה אל םינויה תוכלמל
 . רמאמ לע קזח רחא ישוק אצמת ונינפל רשא םלוע ימי יקרפב דוע יכ יחא ךל עד
 אכיאד םינש ד"ל קר ךשמנ אל תיבה ינפב סרפ תוכלמש אוהו , יסוי 'רל ישילש
 הריציל התע ןינומ ונא רשא ךסהש ןכ םג בייחתי םיוברבו ,רתוי ויהש רמימל
 . ואובי םיקרפב הארתש המ יפכ ,חרכהב אוה םג הברי אל"ש םיפלא תשמח

 ןינמה םע םינויה תוכלמש ךרמאב תאזה תינשה אישקה רתיהב תיצרתנ םאו
 תחורהש המ הנה , תורכזנה םינש ב"יה וא הנמשה ירחא דע ליחתה אל תורטשל

 ומכ ןהילע ונררועש תוישקהו םינשה ד"ל דבלמ ןכ לע יכ ,הזב תרספה ,הזב
 הלאה םינשה םגו תונורחאה 'סכלא תונש שש תונמלו ףיסוהל ךרטצת הארתש
 ךסה הברמ תאצמנו , םירכזנה םינויל תוכלמה תישאר דע ותוט ירחאמ וכשמנש
 הברתי הז םעו ,תיבה ינפב םינוי תוכלטל רשא םינשה פ"ש ןינמל םדוק תואנה
 'זנה םלוע ימי יקרפב םילדתשמ ונא ירהו ,חרכהב הריציל םינשה רפסמ כ'ג

 ךפהל גמ
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 ץורתה הז ןאכ לבקנ אל ןכ לעו , ונל גוהנה ןינמה תוכזב רשפאה יפכ ךפהל
 לע .ינשה ישוקה ץורתב קפתסנ לבא ,המש םיביואה ונילע הברנ לבל ינשה

 , ונבתכש המ יפכ ןושארה ךרדה

 םיפחיתמ יתלב םישעמ תצק ירופסב יכ חנויש םג ונימכח רעב תולצנתה
 . ונל הודיגה אלו םתתמא לע ודמע אל הרותה ינידל

 אוה הבו"דאפ ותדלומ ץרא הראופמל רדהו דוה םיימורל לודגה רפופה זכ קרפ
 + םושחל , והומכ ה"אב םק אל םויה דע וירחאו וינפל רשא וא"יוילוטיט

 הלודגה ריעה תודוא לע םירפס םיעבראו האמ רימשו לזרב טעב בותכלו תובשחמ =
 תואמ עבש ךשמ ונמז דע הרסוה םויה ןמ הב םידרויו םילועה תובסמו , ימור
 הזיאלו ליכשמ רבג םהילע ןוכסי המ םתישארב תוארהל הצר רשאכ ; רתויו הנש
 המ תעידי הנה : הלאה םירברה תא בתכ , המהב לומעי ארוקהו אוה תילכת
 , ונליעוי ראמ דע רשא הז הירפ ונל ןתת תונורכזה ירפס יפ לע םימלועל היהש
 ונדעב בוטה תא ריכנ םהבו , תומגודה-ינימ לכב םינומטה םידומלה חקנ הנממ יכ
 תניחבב וילמ רקש אל םנמאו , כ"ע תלעותה ברקלו קיזמה קיחרהל ונמע דעבו
 תכשחבו שדקה יבתכ רתי םע המימתה הרותה רוא ואר אל רשא םיבכוכ ידבועה
 תתורזל וכרטצי םלכש חרוטו םפא תעזב םה יכ ,וכלהתי םיישונאה םידומלה
 ןנובתהלו , המהבה ירקמ דע םדאה ינב ירקממ הטדאה איצות רשא לכ תא רבהלו
 םהרבא יהלא םע ונחנא לבא ; שמשה תחת םאבצ ימי רפסמ םהל בוטל ושעי המ
 ןמ תויממוקו םישפח ונאצי רבכ (ודסח ונילע רבגש אוה ךורב) ונדבעי ערזו
 ותרותב אלה יכ .  חורל הב לומענש ןורשכ ונל ריאשה יתלב דע תאזה הרובעה
 רשא .ךרדה לא קדצ ירעש ונל 'חתפיו ,.רואל ונינפל ךשחמ לכ םש ויתוצמו
 לא הברקלו ררוצה רצה.לכמ קחרתהל ,םינומה םינומה וא שיאו שיא הב הלעי
 רצק םדאה לכש תויהל יכ 'תי וינפל יופצ רשאבו  ,ונשפנ תוא .לככ החלצהה
 תוכלהב םיעדונ וא םיארנ םיתפומלו תותואל כ"ג ךרטצי ;הפרו לשחנ ועבטו
 ללגב רשא ,שפנב ול רייוצמה דומלה תא ודיב םייקל דאמ םירזועה השעמל
 , םייתמא םישעמ רופס םלצא רצבהב ה"א ימכח ו"יפב ונרכזש ומכ תאז

 יתי אוהש תואור וניניע ,עמושה לא םיתפומ םהב תתל םתצק וקחיו ואיצמי
 ךרד לכ קיפסמ רועשב ונתוא תורוהל , הז תמעל הז תא םג .בותכלמ חינה אל

 ירפסבו המימתה ותרותב הנה יכ ,המהב ותרהנ ונילע עיפוהלו רשיו בוט
 המ לע ןה ,תורעהו תונויסנ לש םירופפ המכ ואבו ולע םיאיבנה וידבע
 לכשב יכ ןפואב , הנתנה ירחא ךשמנה לע ןה | ,הרות ןתמ םדוק היהש
 , ונתלעותל שרדי רשא רבד לכ תתמא לע דומענ תוריחב אלו הארמב םישוחבו

 םירפוס טע ןושללו רשב תעיגי לש הברה גהלל הלא ומכב רוע ךרטצנש יתלבו
 ונלכ ינפל ןקותמ לכה ,הז תא דבאמ הז לדחי אל םהירבד בורב רשא
 רבדב םא םירכנה ידליב לכשה | רסומו דומל ןיאו , ייל טפשמ ינזאמו סלפב
 , םדקמ ערונ אל שדח הז האר וילע ונלצא רמאיש השעי רשא השעמב וא הפ

 יב



 ₪ עב ,ולקפי יש
 תובאד ילימב םכחה רמא רשאכ לכ ונרסה אל ובו ונתא וניהלא רבד יכ
 ידימ אכיא ימ ורמא ק"פ תינעתב םאו . עוזת אל הנימו הב אלוכר הב ךופה
 לש יאבה ירבדב ידימ אכיא ימ רמאתש ש"כ , אתירואב זימר אלד יביתכב
 תערל ןכ לע יכ .שדקה יבתכמ הילא הולנהו השמ תרותב היתילד ןילוח
 םיסחיתמה .םירופסה לכ ושדק ירבדו ויאיבנו ותרותב ואב םלכ םישרפמה
 אל ,ונינפל םש רשא םיטפשמהו תוצמה ןמ רבל ויתורוקו םדאה תולועפל
 הכלהב םכותמ דומללו ןנובתהל לבא ,יאנפה תותעב םהילע ונרבע ידמ סלעתהל
 , םישנאו םיהלא םע ויתודלותב גהנתנ ךיאו ונל ןימזהל ןמזה לכוי המ השעמל
 הוש הרזגב ןלכ תושפנהו הזכ תויהל הז יואר םדאה לככ םדא לכ ןה יכ
 היל יוו ךתולעהב רהוזב ל"ז םרמא לע רובענ אל תאזב אלה , הנה םיהלאל
 ןויעה ירצק תלוכי יתלבמ יכ . 'וכו אמלעד ןירופס אתירואד רמאד שנ רבל
 הוהד ןועמש יברכ , הישובל יפולח ןיב ןיחבהלו הירתס יקומח תא תוארל
 אתמכהד אזרב תוקוספ תוכלה (אמזונ ךרד) האמ תלת הירב רזעלא יברל רמא
 . וניזאהו קחצי תודלות רהוזב אתיאדכ 'וגו לאבטיהמ ותשא םשו קוספב האלע
 תורוקהו םירופסה יטפשמ רשאב םיהלאה ינפל  ונתלועפו ונתא ונרכש הנה
 בוט לכשו ןח אוצמלו , ונילא שרדנה לכ לע רפומו הצע חקנ הב םיעמשנה
 גבל"רהו ג"ה נ"פ הרומה ברה האר .ונל רשפאה לככ ונואג רדה יניעב
 םתינעמל וכיראה יכ ,השמ ייחמ ינשה ורפסב ירדנסכלאה הידידי םג ויתולעותב
 הלאה תמאהו םירבדה רחא הגהו , ונרכזש ךרדה לע ורבד רשא וביטיהו הזב
 ורקש םירקמהו שמשה תהת ושענ רשא םישעמה לכ יכ  ןנובתהל אוה לקנ
 הרות רבד םהב הלתי אל רשא ,שיא ינב םג םדא ינבל םימיה תופוקתב
 יל המ ילויע יל המ וילע רמאת  רשא ארבועד אפוגו אמלעד ילימ םא יכ
 יליטמ רוסל ונימכח אלא םשה ןמ הארנ אל ,אפיג ךדיאל וא ךדיאל יקופא
 , לכש םושב םהירחא שורדל םנמזמ קלח רבאלו קבימ הב וקיבאד אתירואד
 ; ואצמנש קדקודמה ןפואה לע ונל םדיגהל וא םמצעל םה םתוא תעד ןעמל
 אבש תמע לכ העש יפל ואיצוי המואמ םהמ ונעידוהל וצרי רשאכ םא םייד
 לא םילועו םיספטמכ םהיקלח תצק רופסב ועיגישו , ללוזמ רקיה תא םדיל
 הרומה ברה רכזש תישימחה הבסה ךרד לע ופוסכי רשא אוהה דבכנה תילכתה
 יכ ,המצע הרותה ירבד תנבה לא םיסחיתמ םישורד תצק לע םג , ותמדקהב
 . םא דירחמ ןיאו ער ןיא , לוחה ןמ תילגרמה תא איצותש ןפוא לכב הנה
 ראמ ןנובתהל הזה שוררב ונל שי הנמאו . ךשפנ תואכ וב ךפהתו שמשמת
 השודקה ונתרות תויהל ךיא ל"ז םהירבדמ ררבתה רבכ יכ אוהו , רמאנש המב
 ךרטצמב וליפא םירצק (םיאפורה ןקז רבדכ) םדאה ייחו ,ףוס םהל ןיאש םימ
 סה 'וגו וב תיגהו 'וגו שומי אל ורמאב תובבלה בצוח 'ה לוקו , תחא המכח תונקל

 וליפאש דע ,עגרכ התלוזב דבאי אלש םנמז לע םיסחו עבק התוא םישוע ויה ל'ז
 תבשר ק"פ םהילע ורמא םתרות ןמז םירצקמ הז םע ןתויהל הלפתב םיכיראמה

 ןיחיגמ
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 אלו םב תרבדו אמויד ק"פ םרמאל המוד ,העש ייחב ןיקסועו םלוע ייח ןיחינמ
 קלח קרפב-ןכ לע יכ , עבק ךתרות השע םב םירחא םירבדב אלו םב הלפתב
 ןבל לאעמשי יבר בישה םהלה קרפ תוחנמבו .םינוצחה םירפסב האירקה ורסא
 קר תינויב קוסעל אלש וידימלתל עשוהי 'ר בישה האפד ימלשוריב ןכו , אמד
 אהו ןירבעמ דציכ קרפ האניחרי לאומשל ושקהשכו ,'וכו הנניא רשא העשה
 םסוחמו . הגפנ היהשכ איהה המכחל הנפ יכ ותבושת התיה אוה סוגלורטסא רמ
 תובותכד ק'פ ורמא םליעות אלש ןמזה תודלות תעידיב והולכי אלש םנמז לע
 המ הלעמל המ אמלשב ןישרוד ןיא קרפו ,.הוה הוהד יאמ ארזע תנקת םרוק
 יאמ םלועה הלכיש רחא רוחאל ה..\ האירבה םדוק םינפל המ לבא ייהל הטמל
 ןכו ודימלת רזעלא יברו ז"ביר לש וחבשב ורפס 'ב 5 הכוסבו . הוה הוהד

 ק"פ אמויבו ,םהימימ ןילוה תהיש ותש אלש אייח 'ר לש ודימלת בר לע ורמא
 לכ ק"פ םילילאו ןישרוד ןיא 'פו , השעו ואלב רבוע ןילוח תחיש השה ורמא
 .היש ילע חולמ םיפטוקה רמאנ וילע ההיש ירבדב .קפועו הרות ירבדמ קסופה
 רוסאש םילילאד ק"פ ורמא הרות לוטבב רובעי אלש םנמז לע רוע םתדפקהמו
 תווצש הוצמ םייקל ןתנ 'ר רבדכ אל םא םוק"רבו ןינ"ירטצא קוחשל תכלל
 קרפ ווצ ןבר תיב לש תוקונתה לע םג ,האישהל השאה לע דיעמ וא ליצמו
 תויהל הנמאה יכ , שדקמה תיב ןינבל וליפא ולטבתי אלש הלגמד ק"פו יבתכ לכ

 הלאה םירבדה ללגבו , הינפב דמועש רבד ךל ןיא ונימי ךרואו ונייח הרותה
 ל"ז םתויהל םא אלפתהל ונל ןיא ,םתתמא רואבב ךיראהל ונלצא רקי רשא
 תאירקו ןילוח תוחיש יבהר לא םינופ יתלבו רבל הרותה קסעב םידורטו םידקוש
 רוצק וא הגגש וזיא םהינפלמ אצת ,םדקמ םימלועל עראש המ לע תונורכז
 םדאה ינב לע אימר אלד אתליט יכ , הנהה תוחישה ןמ היהתש וזיא רופסב
 בורק הנה ,הורסמ ןכ םמצעל הולבקש המ יפכו היכרדב ןנובתהל ןכרד ןיא
 ואצמנ 'ישובש תצק לע םעטה ותתב ז"ל רעש הדקעה לעב םכתל אצמת הול
 קר ל"ז םהל איהה המכחה הכרצוה אל : ל"זו בתכש הנוכתה ינינעב וניתוברל
 םהל היה רתויה ךא , הוצמכו הרותכ תודלומו תופוקת בושחלו רובעה תעדל
 יארע ךרד קר םב קסעתהל םהל רתוה אלש ,םיינוצח םינינעב ןמז דובאלו ארזל
 לכב ּונל ןיא יכ רבדה תמא , כ"ע הלילה ןמ אלו םויה ןמ אל וניאש ןמזבו
 רקש רבד אמלעד יליטב וליפא הלחתכל איצונש העוצרה ו"ח ריתהל תאז
 םהב לופי רשא תועט לכ יכ רמאנ לבא ; ןובי אל םירקש רבוד ןה יכ | ,וניפמ
 , תולצנתהה הל יותר וננזא עמשמל אבש המ תתמא לע הריקחה לא תונפ ןיאמ
 אבש המ יפכ טולקו עורש בירקי רשא םינורחאה וא םינושארה ןמ בל םכח לכו
 . שדקה תרזעב םישדק אל ץוחב ןילוח הז ירה יכ לוגפ ושפנב בשחי אל , ודיל
 ההפי אל רשאב , תומלש ןורסחהו הטכח תולכסה םב היהי תובר םימעפ םג
 רשאמ עודיה ןמ הנהו ,לבהה ירחא םיירקעה םירברה ןמ רוסל םללגב ונבל
 ןישמתשמ םימעפל ויה ינש תיב ימי ךשמב רשא םע יכ הלעמל ונוריעה ןכ םג

 < תב
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 ןיררהנסו ןירמאנ ולא 'פ ילבבו הלגע 'פ הטוסד יטלשוריב אתיארב , לוק תבב
 ימיב ףאו ,םירישה ריש שרדמ ףוסו ג"יפ הטוסד אתפסותב הכוראב רתויו ק"פ

 אתיארכ ,םהילא הארנ ומצע והילאו והירהב יעתשמ אבס אוהה הוה םיארומאה
 , יתכוד הסכו הדוהי ברד אדבועב לבקמהבו ןנח ברד אדבועב ינייד ינש 'פ
 ףסוי בר רמ ןמזב סג הלעמל ונרכוש ותרגאב ןואג ארירש בר ירברל יב דע
 תומוקמה לכב אלה ;תדבכנה ותבישיב דיטתה והילא הז םימת קירצ ןואג
 . .לארשימ הקלתסנ םינורחאה םיאיבנה תשלש תומ ירחאש ורמאו ודוה 'זנה
 רפסב יולה דב"ארהו 'ג רמאמ ףוסל בורק ירזוכ םכחה בתכ ןכו ,שדקה חור
 רואבבו ,ונמעמ שדקה הור הקלתסנ תיבה ןינבל הנש םיעברא יכ ותלבק
 תנשמ :ל"זו ינש תיבב ורסחש םירבד השמחה איהה לע .אמויד ק'פ י"שר בתכ

 א םא יכ םע ,שדקה חור םיאיבנה לע התרש אל ךליאו שוירדל םיתש
 שויררל עברא תנשב יהיו 'ז הירכזב אלמ קוספ היטימתשא רפוס תועט וז אסרגב
 יכדרמ ל"זו םלוע ררסד כ"פ ףוס אצמנה לא זמרש ותולצנתהב רמאנ ילול , 'וגו
 אופא וגשי יכו .שוירדל םיתש תנשב ואבנתנ םלכ יכאלמו הירכז ינתו ידוהיה
 םב (ועמש אל יב) ודיגי אלו םייטלוע םירבד לש רופס הויאב םהה ונימכח
 ש"כ .םהירחא רהרהמ לש תומיזמב ושפתי תאז לכב אל , ןוכנ לע תמאה
 אלו ועדי אל , 'ה חור םהילע הרעי רשאו םיאיבנה יריחב םג יכ בושחנ רשאכ
 עשילא איבנה רבדכ ם\רטמ םהילא התלגנ םא יתלב 'ומלענה תתמא םמצעמ וניבי
 ארתבד ק"פ ל"ז םרמאמ לא ךשפנ ץורת םאו יל דיגה אלו ינממ םילעה 'הו
 עריש המ עדוי םכתה יכ  רמול םתנוכש ןימאהל לשכת אל איבנמ ףידע םכח
 אוה האובנה לוח יאנת השלשמ דחא אלה .והת הז יכ ,ונממ רתויו איבנה
 המ וילא הולתה ירחאמ םלש רתוי ונורסחב רבדה היהי ךיאו , םכח תויהל םדקיש
 שיאב אצמיש אתוילעמל טרפ הזיא תניחבל איה םתנוכ ךא ? והמילשיש
 איבנל תואב תואלפומה תועידיה יכ רמאתש ומכ , איבנב ונניא רשא םכחה
 השוריב גלפומ רשוע ודיל אבש ימכ ,םהילא ןנותשיו חרטיש יתלב ץוחה ןמ
 שיאכ ,ותוצירחו ומצעמ םתגרדמ יפכ ויתועידי ול הנוק םכחה לבא ;האיצמ וא
 תעד יפל המ רצמ אוהש .,רתויו ותויחמ יד חיורי ויפכ עיגיו ולכש תוזירזב רשא
 ושוחי אל םהילא וב ביטמה ורשעב רישע יבהוא הנמאה :,ונמיה חבושמ תצק
 .ה"ב ברתשמ םרמא לצא ןיפתושה 'פ םג יכ תעדי אלהו .והנק רצ הזיא לע
 וצר רשאכו , תוקונתלו םיטושל הנתנד ןכ ומכ ורמא םימכחל האובנ הנתנ
 םרמאב ,.ירקמ ותואיצמש רבד ורכז איבנמ ףידע םכחה תויה לע ןויסנה ונעידוהל
 ךא .'וכו ףסוי ןב אביקעד הימשמ רמתיאו אתלימ רמא אבר ארבגד עדת
 םהירבד רתיב האנה םכרר יפכ אוה םהל הז םרמאמ יכ אוה ומצעב תמאה
 תודוא לע ריהזהל וא זרזל םתוצרב יכ ,םירשעה 'פב ונרכז רשא םתוצילמו
 רהכ ןויקקה לצ ונל ומדיו הדמה לע וב וזירפי הבש וא יאנג לש רבד הזיא
 ונבבל תא ץמאלו קזחל אוה ירה איבנמ ףידע םכח ורמאש הז ןכו .הובג

 לא |
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 תורחא תונוכ ןכ םג וב הנייהתש רשפאו , התלעמ תניחבב המכחה ןינק לא
 םינפה לכל ךא .ש"ע ט'לו ה"ל רעש הרקעה לעב םכחה וילע בתכש ומכ
 -ידימ אצוי ארקמ ןיאד ולעה םיבותכה לע ורכזי רשא שרדמ לכ ירחאש ומכ
 םהל ואצמי רשא םירזה םירבדה לכ ירחא ןכ ,םימעפ ונרכזש ומכ וטושפ
 םיאיבנב ריעצ ךל ןיאו ,וגהנמו וטושפ ירימ אצוי םלועה ןיא תואיצמה עבטב
 יכ ץרא ילע םדא םיש ינמ ואצמנש םימכתה לכ לע הלע םג הלעי אל רשא
 ןהנ רשא לאינד לע ארתבד ק"פו הלגמד ק'פ ורמא רבכו ,היב אריתי חור
 הירכז יגחד ונרכזש אריתי חור דועו ,המכח לכב לכשהו עדמ םיהלאה ול
 ךיא .ביציו תמאל עדונו החרז שמש דוע ןהו .הינימ יפידע יאיבנ יכאלמו
 ומכ אמלער ילימב ל"ז םהל בשחי רשא םשאנ יתלבה תולשרתהה יפכ
 םניבהל אתירואד יליט לע םינוכנ ויה אלפנ תוצירחו זוע ןורתיב ןכ ,ונבתכש
 לבה המוד וניא יכ ,רברל רבד שיקהל ןפוא םושב ןיאו ,  תומלשב םדיגהלו
 ותגנש לע ןיאש םיתעה ירבד לבהל , ןורז הלועה דומלת תגנשכ אטה וב שיש
 קפס ילב ויה תוכלהו םיניד דומל וב שרדי רשא םוקמה לכ לבא ,תאטה
 הארנה לככ ,הרעשה טוח דע הנהמ תחא לכ ירחא םיקדקדמו םתועומש םינוכמ
 -לכ םריגהל םמצע תא ובייחי םג ,יתכוד המכו תותירכד ג"פו תוידע תכסמב
 יתעמש אל רמאי עמש אלש המ לעו ,א"פ תוירעב אתיארכ ובר ןושלב רחא
 , יתעמש אל ח"יו יתעטש ןהל רמא ב"י והולאש תוכלה 'ל ןשיה 'פד איההכ
 ארירש בר ןואגה טרפבו םינורחאה ןמ םיבר וכיראהש ומכו . ךפהב הל ירמאו
 ימו יניסמ הלבקה תתמא חיכוהל ,ויתומדקהב ם"במרהו 'זנה ותרגאב ל"ז
 הרבעו הוצמ םהב ןיאש םתלוז םירבדב ןכא ,ונל הורסמ רשא םירידאה ימו
 אל תומולח ירבד ואל םאו בוט ירה הכלהה תא ונוכ םא ,ואבש תמע לכ
 אל רשא תומכחה ירבדב םג יכ תאו העמש הניב םאו * ,ודירוי אלו .ולעי
 רבכ רשא רמאמה בתכ ד"יפ ג'ה הרומה ברה ,הרות יפוגו םיניד םהב ולתי
 ובר ןכ לע יכ .'וכו והורמאש המ לכ םיכסיש ינממ שקבת אל ,א"יפב ויתרכז
 "אל אצי םרטח רשא םימעטו םישורפב םהילע םיקלוח םינורחאה ונימכתב
 הזיא תעד תלבקמ לבא ,הלס  הודוי םייחח לכ .רשא יניסמ הלבק עזגמ-
 ,וניקרפמ ותלוזו ד"יפב ךיתיארהש ומכ ,לכשה רשויו ארבסמ וא רורבש םכח

 לצנתהל הברה 'ד רמאמ ףוסו 'ג רמאס ףוס רשא רזוכה לעב ינרותה םכחהו
 וירבד תמיתחב םש רמא הלעמל יתרכוש המ יפכ םתמכח לדוג תוארהלו םדעב
 תא תיחפי אלו וילע שיגרנ אל רוסאבו רתומב וניאש המ לכ :ל"זו םהה
 איבנה לע ורמא םעברי ןינעב קלח 'פ ל"ז םה אידהב ירהו . המואמ םתלעמ
 'פ ןכו ,העטו הנמש לאינד לע הלגמד ק"פו ,העטו םתח אוה ףא והיחא

 אלפתנ המו .תויעט שלש העטש (םכרעכ שונא וניאש םע) באוי לע ןילוגה
 ןהכה םא ורמא ירחא תמא לא ונעמשב הלוגס םתויה םע םידיחי תועט לע
 .לארשי תדע לכ םאו רמולמ ענמנ אלש ;אטהי אישנ רשא אטהי הישמה

 ונשו
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 לכ ןכ .םא ,הלודג ירדהנס לע 'ד השרפ אתליכמה ןמ שרופמה , 'וגו וגשי
 אל יכ תולצנתהה תמאתהב ז"כעו ; בזוכ םימעפל ה"ע ךלמה דוד רבדכ םדאה
 לע םיקירצ לש םהיתורטעו חנומ ומוקסב הגושה שיאה דובכ ,עשפו דרמב

 , חצנל םהישארב םדמע

 וענמ אל הפ לעש הרותה תודוסי םה רשא ךליאו םירומל ינימ השלשמ יא
 דוע םתולצנתהו , םעט בוטב םהילע קולחמ םינורחאה תא ל'ז םימכחה
 ןפוא םושב  ןיא יכו . אמלעד ילימב םהל אצמת רשא הגגש הזיא לע

 . המואמ לכ םולשו םח וגש הרותה ירבדב הככש רמולו הנמיה דומלל |

 תמאב ונילע ל"ז וניטכח םיבר ןכו םימלש הלאה םייהלאה םישנאה חכ קרפ
 רשא ,תצנל ךרובמה וניהלאל םללגב תודוהלו םתוא חבשל

 , םימוחנ םהב ונתוא ןוחלמ בזע אל ונממ  וינפ וריתסה ךרואו ונתודבעב
 , עדותה ובבלב תמא רבוד לכל הארמב אלה ונשפנ תכמל תמדקומ האופרו
 ונתכוס .תא םיקהלו תוצרפה תא רודנל םנצח ורענו וצטאתהש אלול יכ
 תונקתהו םינוכנה םהידוָמלו ,ואב יניסמ רשא םהיתולבק תריסמב תלפונה
 רבכ ; (תדבכנה ותמדקהב יצוק"מ רשה בתכ הפיש ומכו) ונל ושדחש תותואנה
 םיוגה לככ ונחנא :םג ונייהו ,שדקה תרהט לע תישענש הררחה וניפמ התלכ
 , ונירבש תא ואפריו וקבד (וניהלא םעמ המלש םתרוכשמ יהת) המה ךא . הלילח
 םתוכזב יכ דע"  ,לכה רצויב םיקבד תלוכיה יפכ לארשי תיראש תא ודימעהו
 .עבושל תוחמשב םייחה תוצראב דועו המשנה וזלה ץראב היחנ ונרסא םלצבו
 לע ןיקנתנה 'פ ל"ז םה ולבק רשא לככ ונבל לע  דימת היהי הז ללכ הנהו
 ם"במר לודנה ברה בתכש המ יפכו  ,'וגו-ךורוי רשא הרותה יפ לע .בותכה
 םרמאב םהמ ונל רסמנה לודנכ ןטקכ רבדה לכש 'א קרפ םירממ 'הב ל'ז
 וא ,הרותה תודממ תחאב והודמלש המ לכ ןכו ,וניבר השממ לבקתנ ךכש
 אובלו רותלו שורדל המואמ וירחא ו"ח רהרהנ אל ;הילא גיס והושע םהש
 וניכרד םהיכרדמ והבנש וא דאמ ונמאנ אל םתודע ולאכ ,  טפשמב וילע םתא
 וועי רשא ריהי דז שיאהו ! תאז תושעמ ונל הלילח  ,ונחנא םנ עדנ םתעדכו
 ינפל ץומו הבוראמ ןשע הברעב רערעכ היהו בוט אבי יכ הארי אל הככ לע
 המ לבא ,שמשכ ונל הררבתה בתכבש המ תתמא רבלב אל הנטאה יכ ,חור
 םוש ילבו תיללכ המכסהב רשא , ןוכנו ביציל והונעדי ןכ םג יניסמ הפ לעש
 תלשלש םישודקה םירתבה ןיב רבע , 'זנה ברה םש בתכש המ יפכ תקולחמ
 םהירתאו ,תובא תכסמב םלועה תובא ורכז רשא תראופמו הנמאנה הלבקה
 ונדמלב םא היהו .שדקה ירפסב ודי תנתמכ שיא שפנ יחונ םיקסופהו םינואגה
 םתודוסי לע דומענש םיהלאה ונכזי םהיכרד תא תעדל ונניבהו םקרצ יטפשמ
 בלב ונידוהו בוטה לכב יאדו חמשנ ,םהמו םהל ולבקתנש םירבדה ימעט לעו

 היהתש הבס וזיאלו םירכזנה םירבדב ונממ השקי רשא רבדה ךא .וניהלאל םלש =
 רובעי אלו ., הלילח םדגנ ודי תאו ובבל תא שיא םירי לא , ונלצא ותנשה ענמת

 וילע
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 הרומת 'הו הליעמ תוכלה ףופ 'זנה לודגה ברה רכז רשא הרותה תקחמ וילע

 הנינע ףוס עדילו השודקה הרותה יטפשמב ןנובתיש םדא לכל יואר ,ורמאב
 לבא ;'וכו ץורפי ןפ סוההי לאו הפחי לא םעט ול אצמי אלש רבדו ,וחכ יפב
 ארקמה לע ןה יהלאה ררושמה רבדכו םינידה תא וילע לבקמו םימח יהי דימת
 * וניהלאל ןמאנה רבעה רמאי רומא , ונרכזש תונקתהו םידומלהו תרוסמה לע ןה
 רשפא יא םעבט תניחבב רשא םירבדה הנמא .ךידוקפ רוצא בל לבב ינא
 ,הנהו זאס ויהנש םימיה תודלות לע .רופס הזיא ןוגכ ,יניסמ םהל ורמאנש
 םא ; שדקה יבתכ חרכה ילב םשפנ תרבסמ םורמא יכ רורבב עדת רשא םירבד וא
 רבדכ אלה ,םינורחאל ררבתהש המ לא םיכסיש ןפואב םתוא שרפל רשפא
 ונממ רצבהב ךא .ונשעיש הלועמ םדא לכל יואר ד"יפ ג'ח הרומה ברה
 המ תואי אל םא דיפקהל ןיאש ומצע אוהה 'פב 'זנה ברה בתכש המ האר תלוכיה
 קר םיאיבנה ןמ הלבק ךרד וב ורבד אל ןעי ,אצמנה תמאה לא והורמאש
 תורודה ימכחמ והועמש רשאמ וא אוהה ןינעב תורודה ימכח ויה .רשאמ
 םינורחאה רתימ יתאבהש המ לכ תיאר רבכ הלא ברה .ירבדמ רבל םג .המהה
 וניפב רמול םנוצר דגנ םהילא ףינחנ המל יכ  ,ד"יפב ונימכח תורבס דננ ל'ז
 יער תשלשב א"יפ ףוס ןכ םג ונרכזש ומכ 'תי וניהלאו ,ונבלב ןימאנ אלש המ
 , םיחודמו אוש תואשמב ויטפשמ תא קידצהל םישקבמ םתויה לע ופא הרח בויא
 רבדל קר ומצע עקת אל ל"ז םמעטמ יכ א"פ םירממ 'הב 'זנה ברה הארת אלה
 םירברה תשלשמ רחא םושב לודגה ד"בה לע קולחל ןיאש תיתמאה הכלהה
 תוגיסהו הרותה תורמב והודמלש המו יניסמ הלבקה םהש רכז רשא םיישארה
 םג ,ץרפב דמוע ןיאו ןייד תילו ןיד תיל ךליאו ןאבמ לבא ,הל ושע רשא
 לוקשמ  וניתובר ורמאש המ לע קולחיש ימ דעב לצנתהל ךירצ התע ינניא הנה
 אברדאו , תקולחמה ןמ ןימה הזב יל ןיא םירבדו ןיד יכ ,ארירג ארבפו ותעד
 ישורפב םהילע םיקלוחה םינטשפה יכ תוארהל ו'טפב יתלדתשה רבכ
 ךרה לע בציתי םהינשמ קלח לכ רשאב הזמ וענמיש םהל היה יותר  ,םיבותכה
 יתאבוה התעש המ ךא ;המהמ שקובמה טשפה ירהכ שרדמה ירה אלו ומצעל
 םיבתכנה םיקרפב יכ הזו .ד"יפב וב רבדל יתוליחה רשא רבדה אוה וילא
 ךרד לבא ,יתובר לע םכחתהל אלו הנושמ הכלה עובקל אל 'גה רמאמב ונינפל
 - ונלצא גוהנה רפסמה לע ןודל יתררועתנ ויתובר תא םכחל.שקבמכו אירטנ אלקש
 םיתבה ינש ךשמו םירצמ דובעש תונשב ואצמנ סיכוסכסמ ,םלועה תאירבל
 ונמשו ,ל"ז םהירבד ףולחב ובתכ רשא םידבכנו םיבר תעד לע םישודקה

 יצנקבו . ונל הארנה יפכ םהיאצומ רואב םע תורבסה יתש דעב םיצילמכ ונמצע
 ירחא ל'ז םהש , לכשב בשיתמו אוה בורק יכ עמשהל ונמצע ונחנה ןילמל
 יכ ולפיו ורמע ,םתלוז היהיש ימו ימ תוארל לכוי רשא לכ הזה אשונב םתואר
 , לכו לכמ תומלשב ררבתהל ענמנ אוה ועבט יפכ רשא רבר לכב ןוכנו בוט ךא
 םגפ הומ ךשמי אל םינפה לבל יכ םתערב ש'כ ,וב בורק רתויה לע רומעל

 לוטבו



 אלק השב | הכרפ | |
 יעדומד יעדומ םע יתאמ הז לכו ,הלילח ונתרותל סחיתמ רבד םושב לוטבו
 אביקע 'ר ונרוה רשא רסומה םעו תמאב םיליכשמה תעד ינפמ יתער לטבתיש
 אוהו ,לרעה 'פ ןועמש 'רד הילע יגילפד םימכחמ ןכ םג רמשנה , תותירכר ג'פ
 רמאו עשוהי 'ר והשרה הלא וירבד לעש הבושת שי ןירל םאו לבקנ הכלה םא
 יהיו .ונרכוש םיקרפב ונתאמ ןבולמו ררובמ הארתיש המ יפכ לכה , בשה ול
 , תולעל הלחה תאשמה ,ילע םיבצנה עדמ ישבול תצקל הז ונשורדמ ץמש חקלהב
 ומידקה ןרמ והל ירש , םב אצמנ תולצנתה שרוש המו ירבד וארו ומעטש יתלבו
 לבוקמ רבד םוש לע ךוסכסו תקולחמ יולג לכ יכ רמאל ילע וניליו ונוליו ןיעל הפ
 רואב הזל רבחתהב ש"כ , היהש תישארו תע הזיאמ םא יניסמ םא וניתוברמ
 וז .ןכלו ; הלילה תועיטנ ץוצקו הסירה וז ירה ל'ז םשורפכ אלש םיבותכה תצק
 רמאמה הז שארמ חיכוהל העש ךרוצו .ילצא הרכה המכח אל םא ינא יתיאר
 ןסרו .גתמ ילב קולחל רדגה וצרפ םיבוטו םיקירצ םינורחאה ןמ המכ ,ינשה
 , המש ךשמנה קרפב הארנכ המ רצב םהילע ונשפתש המ םע ל"ז םימכחה לע
 תקולחמ ל"ז םתא ונל יהי הלאה םירבדה ךשמב יכ אמית 'יפא ונדעב ןגהל הזו
 קולחל הוה שורדב ונאב אלש רוע לכ זובל היהנ אלש אופא ש"כ , תראובמ
 תויהב דוע ש'כו  ,חכ לכבו ןפוא לכב ל"ז םתוכזל וניטנשו רומאכ שרפל אלא
 שוחמ וב ןיאו , רבלב אמלעד ילימ לע לכש םושב והנחבי רשאל רקחמה הז
 יכ הארנ התעמ אלה .ונינפל ררבתיש המ יפכ הרותה תוצמ לכמ הוצמ לע
 ד"וי ןומהה יניעב השוע רבד אל לעו  ,אטח איבמ םירבד ונדגנ הברמה לב
 ירבד וסנכי השעמה םויב התע הנהו .הרעשה טוחמ הלגעה תובעו תרק
 םימכוחמה ךיא ררבמו ראבמ ינארת םירכזנה םיקרפב יכ ארוק לכ ינואב הלא
 פאו ,והואר אלש רבד ונילא םויכ הארנ אלו ,המואמ לכב ועט אל ונינומדק
 הברי זלה אשונל סחיתמ םהמ רחא רבד לע קלוח הויאש רמול יצמת םא
 הנעי רשאכ תאז לכ ירחא אלה , וירבדל תויארהו רמאמה לעב .דגנ תוישקה
 , המואמ תשיפת וילע הראשנ אלו רשויב לצנתה רבכ יתעמש ךכ אוהה םכחה
 רזעילא 'ר ינת .בטורהו רועה 'פ ףוס אתירואר ילימב ףא יכ האר םג האר
 (הימתב) תמה ןמ אלו יהה ןמ עשוהי 'ר,ל'א , אמטמ יחה ןמ רבאש יתעמש
 אל אמט אוהש תמ ,אמט ונממ שרופה רבא רוהט אוהש יה המו ו'קו
 (הימתב) דפסמל הבר אה , דפסמל אלד אריעז אחספ תינעת תלגמב ביתכ ? ש"ב
 ר"א היהש ימ 'פב ןכו .כ'ע יתעמש ךכ ל"א , ןכד לכ ימנ אבה .ןכד לכ אלא
 ק"פו שרפא ינא אביקע ר"א ,שרפל יל ןיאו 'וכו חפפה תרומתש יתעמש עשוהי
 המ ול ורמא = ,בקל השלשמ סרפ ,יעבר םרכ תישלש הרפ יתעמש הרפד
 הז ןניעדיד עשוהי 'רו .רועילא 'ר ירה ;יתעמש ךכ םהל רמא הוה ןושלה
 ךכ רמול םתולצנתהב קיפסה רז רבד לע םהילא השקוְקשכ ,רבג ןאמ הזו
 רטא וניבי םרטב היאר הילע ןיאש הכלהב תובר םימעפ יכ רע ,יתעמש
 'פ 'שוריו ןידה רמגנד איההו אליעלד ינהכ הז םתולצנתה ומידקי , השקמה

 ןיא
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 םירהב םירדקמש יתעמש ןיבורעבו ןישנועו ןיכמ ר'בש יתעמש ןישרוד ןיא

 הנהו .ונל רמאיש המ לע ןירב ועבתל ןיא תאז ותעצה ירחא יכ  ,והיתוכדו
 ו"טפב כ'ג וב יתעגנ רבכו ,דאמ היואר ותעידי רשא רבד רוכזא הז ןינעל

 - 'א ה"ד שורפב ל"ז י"שר לודגה רואמה יכ אוהו , ונלצא שרדנה לע תפומל היהו
 . ןינעל םש ןכו ,'וגו ובשי ןועבגבו 'וגו ילתפנ ינב 'וגו םיפחו םיפשו םיבותכה לע 'ז
 הארנה יפכ םהה םיבותכב רשא םיבר םיפולחו םירותי ישוק ינפמ םיולה ירע
 ,קיתעה םהמ רשא אצמ םינושמ םירפס ארזע יכ וללמ רורב ויתפש ; םש
 ןמ הנושמ אצמש המב ןכו ,תואחסנה יתש בהכ רשכי הזיא קפוסמ ותויהבו
 י"שר ירבד אלה .אצמש חסונכ קיתעהמ רס אל שדקה ירפס רתיב בותכה
 דבכי אל םמוקמ תא ךתוא יעידוה ירחא לבא ,םיתאבה אל ןכל םיכורא 'זנה
 רפס אצמאו 'ז הימחנ רמאש ועייסמ הז ארקמ יתעדלו , המש םתוארל ךילע
 םישרפמה תבושת לבקנ אל םאו ,וב בותכ אצמאו הנושארב םילועה סחיה
 ןכתי ,ארזע חפונל הנירמה ינב הלא הימחנ ירבדמ רשא תונתשהה ישוק לע
 הימחנו לבבמ הלעש ארוע יאדוב יכ םע  ,ונממ וקיתעה אל הימחנש הז יפל
 םהינש וכלהש ב"י הימהנב רורב הארנכ ,הז תא הז ואר ןשושמ וירהא הלועה
 ראבתה 'זנה י"שר ירבדמ .[ המ יהי .םלשורי תמוח תכונחב תודותה יתש ירחא

 , םינומדק םירפסמ םיקיתעט ויה ונשדק ירפסב םג תונורכזה יבתוכ םינורתאה וכ
 הכעמ ותשא םשו ומכ םירבדב הסונה יפלוחמ םואצמ רשאכ יכ ונממ ךעמש ירחאו
 והנימאת ש"כ ; הז תמעל הז תא םג רוכזמ ורס אל , 'טו 'ה ה"רד הבעמ ותוחא םשו

 'טו 'ה ה"רד הרעי הדעוהי םינדור םינדוד ןוגכ תומודה טרפבו תויתואו תודוקנב

 אל יכ ביתכו ירקה תובסמ תחא הזמ דומלנו , רומאכ םילפכנה לואש ינבב 'זנה
 | םניא הרותב רשא הנלגשיו םילופעב אלה , דחא תילכתלו תחא הבסמ ויהנ םלב
 אוהש רשפא א"ה אלב הרענו ,ןושלה דובכ ינפמ הלחתכל לבא קפס ינפמ ו"ה
 ומכ וא ,הל המרג התאיציש יאנגל השרואמבו רענכ הזירזה אתוילעמל הקברב
 לכ 'תכ רענ שרשב טרבל ןב שנוד רבהש םישרשב ל"זו םיטוקל רפסב יתאצמש
 םעטה שקובי דחא לכב ןכו ,הרענ ארקנו רענ שמוחב ןיבתוכ הרגב אלש הרענ
 ונתוא רישיה 'זנה וירבדב ל"ז י"שר לודגה רייתה יכ ירחאו . חבשל רתוי המודיש
 םה םיסחיה ירופסו תוערואמה ירבדב םיפולחה תובסמ יכ רמאנש הזה ךרדה לא
 . ןוד םכחה ירבד לע שוחנ אל ,רומאכ וקיתעה םהמ רשא  תואחסנה תונתשה
 ותמדקהב הזב אצויכ ורמאב יחמקה לע המה רשא והימרי רפסל ותמדקהב קחצי
 ,ז"פ קודקרה ןמ ורפסב ידופאה .םכחה ןכו ביתכ ירקה לע םינושאר םיאיבנל

 שדקה חור ילעב יכ ירהא ,'זנכ יתעמש ךכ םרמאב ונימכח תולצנתה לבוקי ללכבו
 ל"ַז םהירמאמל בושנ ךא ,יתאצמ ךכ ורמאי רבורמכ תונורכזה יבתוכמ כ'ג
 םימכחה ןמ דחא רשא,דאמ םושר ידומל רבד אצמת היהש ימ 'פב הנה יכ רמאנו
 המכב הבישיה ינב ?₪'וילע ורבחו , וברמ םא יכ יניסמ אל הלבקב ותוא רמא לז
 דיעה ל"ז םב"טר לודגה ברה ו"כעו , והולטבו םידי יתשב והוחדש דע יתבוית

 0% רללע



 בלק העב | חכ קופ | ידמא
 יפלא אתיש אבר רמא םתה "יסרגד .קדצ רבד אוהש תפומה תרובגב .וילע
 ארמג אמלע יוה יפרפ יפלא אתיש , יסרפ אפלא עיקרד אכמוסו אמלע יוה יסרפ
 םרמאב אתינתמ עבראמ הירמגל םש והובתואו . ארבס אפלא אעיקרד אכמופו
 .'וכו דמוע אוה דחא בכוכ תחת בושיה לכ ש"ת 'וכו הסרפ 'ת םירצמ עמש את

 ו 'ובו לוק תב ותבישה הבושת המ ש"ת 'וכו םוררב .ברקעו ןופצב הלגע ש"ת
 אברד אתבוית ,יסרפ יפלא המכל הלוע םלוע אצמנ י"שרפ והינימ אדח לבבו
 אישק ןיב אכיא ל"זו ררוס ןב 'פ ל'ז י"שר. בתכש המ תעדי רבכו . אתבוית
 רפסב ןושמש וניבר תטיש כ"ג וזו ,אקחרב 'יפא ייונשל אכיל אתבויתד אתבויתל
 אכיה לכד םינברה ורמא :ל'זו אתבוית תלמב בתכש ל"ז ךורעה לעבו תותירבה
 ירמגל וילע אתבויתהש ימ ירבד ולטב , אתבוית ינולפד אתבוית ארמגב רומאד
 יניסמ ארמג םתסד רמול הפ ןוחתפ תויה םע רכזנה אבר תלבקש ןפואב ,ב"ע

 (היברמ הוה רימג .רמאו רבעמה תא שפת ורושאל ןיבמכ ל"ז י"שר ןב לע יכ)
 הנה יכ וקחב ןורפה אברל בשחנ אל תאז לכבו ,והתב התלעו תבזוכ םלצא התיה
 בר ל"אד תיבה תא רכומה 'פ אצמנ 'רבכו .יתעמש ךכ רמול ותא ותולצנתה

 בתכ הז לע רשא ,וכיתוכ אתבלה ל"א וכיתוכ וא ןיתוכ אתכלה אנוה ברל ןמחנ
 הדומ היפוג אנוה ברו וירבד לע היל אקפסמ ןמחנ בר ,ל"זו רכזנה ןושמש וניבר
 'פ| תועובשד ב"פ םג .ותלבק רמא רחא לכ יכה 'יפאו היתוכ אתכלה תילד
 היל עימשד יאמ רמ םיאנת ינש לע רמוא אדומלת םתס אצמת הלעמו טחושה
 םהל אצמת םא ךיניעב השקי אל ןכ לע רשא , רמאק היל עימשד יאמ רמו רמאק
 םישעמה ינשב ךיתיארה רשא שרפהכ םינוש םינפואב וניעב דחא רופס ל"ז

 םינקז 'ד השעמ רופסב ילבבהו ימלשוריה ןיב אצמנב ןכו . ו"יפו ב"יפ ורבזנש .
 לוכי םירבד לעב לכש ירחא , תבה תרצ ןינעל תומביד ק"פ אסור 'ר לצא וסנכנש
 רמאמה יכ קדצב ךיתוריעהש ומכ עדתש םע ,יתדגה יתעמש רשא תא רמול אוה
 בתותיא וניתובר תטיש יפל רשא אמלע יוה יפרפ יפלא אתיש אברל לבוקמה רחאה
 םשארבו הנוכתה ימכה לצא ביציו תמא אוה ןוכנ לע ןבוישכ | ,רכזנכ ירמגל
 שמשה רודכ לדוג לע רבד רשא ו"יפ יט"סיגמלא ורפסמ ישימחב יכ . סוימלטב

 רבד ורמאב ה"פ תועובש 'הב ל"ז ם"במרהמ זמרגה םוקמה אוהש ץראהו חריהו
 רתויבו , םימעפ ע"ק ץראה ןמ הלודג שמשהש ערמו לכש ילעב םימכחל עורי
 ףיקהש רמא סוימלטב אוה ;םעפ ינימש השלשו ו"פק בתכ םיערז תמדקהב קויד
 זנכשא .תוצראב םיגוהנה ןילימה םהש הסרפ נ"רת םיפלא תשמח אוה ץראה רודכ

 ורבאמ ּהאר , וירפס ישרפמ תצק חסונ יפל הזו ,ר"ת םיפלא ב"כ םה םייקלטיאלו
 רפסו ,ד"מ 'פ 'א רמאמ ד"וי רפס תופוסולפה ןח ןבאו רודכה ס'ע ויתוהגהב
 תרכזנה ותמדקהב ם"במרה ירברל יכ , 'ג קלח ב"פ ידרפסה םינושה םידומלה
 םהש ,לימ יפלא ד"ב ופקיהב שי ץראה רודכש אוה ותעדו רכזנה סוימלטב תעד
 תרכזנה אבר תלבקש ןפואב ,עודיה יפכ הסרפל ןילימ 'ד ₪ממ יסרפ יפלא אתיש
 "פאו .  תעדה ישנא םארק ל"ז ם"במר אוהש םתוא לצא ירמגל הנוכנ איה

 רמאת
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 בש יכ הזב שרפה ןיא החוטש ץראהש וניתובר תטיש זחוא היה אברש רמאת
 יסרפ אפלא אעיקרד אכמוסר רחאה רטאמהו .חטשל רודכה תאז ותלבקב ול
 םלצא רשא םיהנומטו ,רימגד ןושארה רטאמה ןמ ותרבסב איצוה אבר אוהש
 ךלהמו רזוח המחה לזמו עובק לגלגהשו ץראַה חטש לע הבוקב יושע עיקרהש ל"ז
 ויבעל סנכנ ברעטב םשו ,םורד רצ ךרד .ברעמל חרוממ עיקרה ןמ הטמל םויב
 לככ ת'רו י'שר ול וערק רזעילא 'ר יקרפד ו'פ םעטמ רשא ןולחה ךרד עיקר לש
 ב"פ ףוסו ארתבד ב"פמו י"שר רואב םע היהש ימ 'פד איהה איגוסה ןמ הארנה
 םינכותה תטישמ ץוח ולכ אוה ,ל'ז ן"רהמ םש םיאבומה ן'רה ירבדל תבשד
 לע םיתפומ איבהש ר"פ רכזנה ורפסמ ןושארב סוימלטב הארת אלה . ונרכזש
 יצחב הלילבו הילעש םימשה תפכ יצחב ךלהמ םויב שמשהשו תירודכ ץראה תויה
 ץראל תוירודכה תא םייקמ אוה ג'עפ א"ח הרומה ברהש תעדיו , היתחתש הפכה
 םהירברל םתויה םע רשא ,םימשב תובורא שמשה לא חתפהל ךרוצ ומע ןיאש ןפואב
 תעמש ושרקו םתפיט הדלגוהש 'ד ר"בב כ'ג םרמאב :אלה  .םימ רמוה ל"ז
 , םיפוקש ינולח שמשה לא םיברמו םתשחנ ירהב םירדקמש םירכזנה םישרפמה
 אצויה יפכ ,ץראה לע ריאהל אוביו אצי תומוקמ ףולחב דימת רשא םימיה רפסמכ
 ונימכה ,  ל"זו בתכ ל"ז הרומ אוה ב'ח ח'פ ףוס הנהו רזעילא יבר יקרפמ םהל
 רבד םיינויעה םינינעה יכ ,  הנוכתב םתעד לע ה"א ימכת תעד ועירכה תמאב
 םילודגה תורואמה ינש םג  .ד'יו א"יפב יתבתכ רשא לככ 'וכו רבדש ימ לכ םהב
 ,ל"ז םינורחאה ןמ םירחא םימכחו םלוע ינואג ונב יאה וניברו ארירש וניבר
 לומו עובק לגלגהשו הבוקכ יושע עיקר ןנבר רומא ילימ ינהל םירי יתשב וחד

 ר"רהל ךרואב הארתש ומכ ,עיקר לש ויבועב תחרוזו תעקוש המחהשו רזוח =
 יתרכזש המ יפכו תושמשה ןיב ןינעל ו'צ "יס ויתובושתב ל"ז ר"קשא לא השמ
 אמלעד ילימב ךיא ליבשמל  תודע םנה הלאה םירבדה לכ רשא , א'יפ כ'ג
 ןפואב .ונעמש ךכ םרמאב ולצנתי ו'כעו ,  והימעטמ ונשמר ןנבר :יריבע
 קחב הפירהו ןוערג םוש הזב ןיאש ירחא תחצנ ,הבושתב םדגנ םיאבהש
 , םישוררה תוקרצ תעד ןעמל ןזא םהירבד לא וטי בבל ישנא  ,הלילח  הרותה

 . חצנל םייקו רעל ךרובמה תמא לא 'ה רובכל לבהו

 ינשה רמאמה םלשנ

 יודה 0059000006900600%)098--------
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 םלוע ימי
 ישילשה רמאמהח

 ער עלה ,/7-/7-/2 0-07

 : עורגל וא ףיסוחל שי םא הריציל םיגומ ונאש םינשה ןינמ לע הריקח

 - יקרפב = רותלו שורדל ינמדקי ידסח .יהלא םא.יבבל םע יכנא הנה מב קרפ
 םינשה .ךס .לע םלוע ימי .םש םחל יתלדבה רשא הוה רמאמה =
 .תויארב םינפ שי םאו  ,וב אצמנ תמא הבד .שרוש המ הריציל םינומ ונאש
 דע .םלועה ןמ רשא רפסמה יכ ןעיו  .ונממ  עורגל וא'וילע ףיסוהל  תוחוכנ
 , וב קפסל ןיאש :ןפואב. םיאיבנהו . הרותה ירברב ראובס ותצק ינש ןינב
 םינורחאה ןמ םידבכנו םיבר ןכ לע.רשא , ךרוצה לככ םהב ראובמ יתלב ותצקו
 ראבחיש ומכ וניתוברל .אצמנה לא תוטיכסמ יתלב תועד .וילעובתכ םהישרפמ
 ונילע ןיאש המ יפכ הנה . ; האלהו אוה ןמ םירחא םיקרפו ה'לפ .'ה  תרזעב
 תופסונ וילע תישל ונל ןיא רכזנה קפופמה .ןכ , המואמ לכ שרחל ראובמה קלחב
 םע ספאו . ונומדק רשא םהה םימכחה ירבר תא הרצקב ררבלו רוכזל קר תוירקע
 ונא - .דימת .םהימימ רשאו הרות .ירמושל םיקזחומה .ל'ז  םירכזנה םישרפמה
 , ינש תיב תעמ םינומרק .םימכח | ינש ירבד כ"ג איבהמ לרחנ אל :, םיתוש
 רשא םיברל םיעדונ יתלב םתויה םע ואצי הדוהי יממו .ונמע ינבמ ןכ ומכ ויהש
 תלוזה ירבד םיאיבמ םא יכ .הזה שורדב ונהנא ןיאש ןכ הז תויהבו - ותא >>

 דורמל .שיא בל לע הלעת רשא הרמ לכ הנה / ונתערמ שרח םיאיצממ אל
 ליכשמ ארוק אופא התא . התאי-קפס ילב םקיח לא ., הזה רגתל 'יסנכנה לא
 תהא לכ תוכזל רמאהל ילצא רשפאה תאו , םתוקולחמ םוקמ הזיא ינממ עמשת
 ונל גוהנה הריציל רפסמה םינפה לכל יכ , וניתובר תוכזל טרפבו .תותכה 'ןמ
 נהנמו וניפמ םלוע רע שומי אל ,  ריסחי טיעממה וא הברמה ףיִדַעָי םנשב
 תולצנתה םג םירכזנה .םיקלוחה תולצגתה הנהו . םדק ימיכ הרות ראשי תובא
 . .ןידצ לכב הזה רקחמה תויהו , הנותחהב הארתת ןויעה ילעבל ודי רשא קלוח לכ

 םגפ לכ ליטהמו הרותה יניד לא סחיתמ רבד םושל םולשו סח. דגנתהמ קוחה =
 וילע ה"עב חרזתו םימרוקה םיקרפב עצוה רבכ ; שפנ יחונ וניתובר דובכב
 וררבהו הזה רמאמה ןמ אצנ םרט טרפבו , ואוביש םתואב הקרצ שמש 'דוע
 הראופמ המכח החיה , םינשה ןינמב ל"ז םה וקיזחהש ךרדה יכ םירברה ונבלתיו

 רשא א ףלא
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 רמאת יכ תישארמ ינא טיבמ הנמאה , הכרע תא עידויו ערי ליבשמ לכ רשא

 רוע  העורגו  אחישמל אתכלהכ איה הריקחה תאז אלה םיענ ארוק ךבבלב

 ? םיתעבש הנהכ וא םינש יפלא הז :הוה הוהד יאמו הלו ונל המ יב , הנמיה

 .םג שרדנה ומצעב תמאה ךיא הנושאר ןנובתת יכ ךל ךירמא בישת התא ףא

 . תמא יהלא םתוחכ אוה אלה ,.תאזמ תוקוחר רתוו תוריקחב םימכח יפלאמ ןכ

 ךשמב יכ רתויב הלועה הל הינשו , והופסכי לכהש בוטו הפיה שפנה תלונס

 , שדקה יבתכב רשא םירבד תצק ימעט ןיבהל ונל ןמהזיש הארת הזה שוררה

 תותימ ר'פו ץוחב השענה רברב לגפד איהה לע םיחבוד יעיברב ךיא תערי רבכו

 תא ןרהאל השמ .שיבלה דציכ תלאשב אמויד ןושארבו התנוש ןהב תב ןינעל

 הב ןל תיל תאזכ תעל רשא אהישמל אתכלה ,לע םגש ולעה ל'ז םה , וידגב

 לבקו שורד םושמ וא יארק רבסמל םא ןנובתהלו רוקחל ונל שי , ידימ אלו

 רמאמ ו"מפ הנוהכה ידגב לע ונרבדב 'ה ונב ץפח םא דוע ראבתיש ומבו , רכש

 חוכיוה ךותמ  יכ ,  תינקיר יתלבו הזה שורדה לא  הישילש הבס תאזו :. 'ד

 . התע אובל בורק םידבכנו םיבר תערל רשא תמאב אחישמל אתבלה ררבתת

 המ לככ הילע םויכ  רבדל ליעומו בוט ונל הארנ ונמע ךרדמ לושכמ םירהלו

 טרפב הלא שלש תחת רשא , ג'מפב הזה רמאמה תמיתח ינפל ה"עב הארתיש

 אשונה בשחי דבל אל יכ , יכנא ןד '"רבדה ךשמב דוע ראבתיש הממ .רבל

 . וניהלא ידסחמ רכש .הילע הווקיש ןכ םג הוצמ לבא ול ןיחתפו תושר הזה

 ילימב יכ , הלא וניקרפמ ינשב הכוראב עצוהש המ יפכ דאמ אוה ראובמ הנהו

 ןיד לכ תרימש וב הלְתי אלש ונדגה רבכ רשא טרפב רקחמה הז ומכ אמלעד

 - חיסמב ןכש לב וילע ןמאיש תואנה ןמ היהי ץראה ייוגמ רפוס לכ סג , הוצמו

 וזיא רופס לע ונדיל .ןמרזהב ב"ע רשא .  אתלמד הוגב ךייש אלדו ומות יפל

 םעו םע לכ ימכחמ םינוש םירפוס לש תודע הזה שוררל תסחיתמ םימיה תודלותמ

 ךולה 'יכלוה םתוא וקקחו ופרצ .ורקה םילודגב םש םהל תושעל רשא , ונושלב

 הלעי , ויהש המ יפכ םראה ינב תא םעידוהל םא יכ תילכת תפקשה יתלב רבדו

 רוסילו םירופסה  הנחמב :וז  םתודע .לוק ריבעהל  ליכשמה .לכויש תערה לע

 חכ לכב .םייקל הוצמ רברב עגונכ כ"ג ופיקשה םעו ,  ונילגר ףכל חונמ םהילע

 לש םהילמ לבשל זובי אל , הנדע םייח המה רשא םישודקה םיתמה ירבד תא

 םלוא |, ראת בוט רבד =ונינעל םהב אצמיש = הארי יכ  םירכזנה םירפוסה

 ןורתי לא .םינפ אשנש ונל יוארח ןמ רשא ל'ז םימכחה ןיבו םניב .לידבהל

 , ואובי םדבלו םפגב םא םהירבד ילא עמשנ אלו הבאנ אל , ונלצא םתגרדמ

 זא יכ , ונשדק ירבדב בותכה ןמ :הניחב וזיאל "יאבומ הלחתב היהנ רשא דע

 ןישודקד ארקל רועו הדוהיב ףולאב היהו יעבימ היל שחימל ןכ ומכ והדיד אנשיל

 ןבללו .ררבל חקנ הנממ רשא הרעה אצתש רשפא הז תמעל הזמ יב ש"ב , א"פ

 ורפסב ןופיסויה בתכ רבכו . קרצהו תמאה יאיבנ רבדכ ונל רלונה קפס הזיא
 ינשה



 ב םלוע  טכ קרפ ימי
 םיבתוכהש . ונתואר , רפוסמה תתמא לע אוה לודג תוא יכ ינו"איפא דגנ ינשה
 ףוסולפה םג ,  דחי ודסונו ומיכסי = םהייונלו ונושלל שיא  םיררפנו םיפלחתמה
 םינוש םינומהב ועמש היהי רשא לוקה יכ ,הזל בורק רמא תודמה ןמ יעיבשב
 הזה שורדה לש ותדוסי .תויה םע הלאה םירברה ללגבו . חולשב רספנ ונניא
 ינא ,  וניאיבנ ירבדו שדקה יבתכ יררהב ארוק לכל םסרפתיש המ יפב ,ולכ
 רשא תומאב םיתע יבתוכ תדוגא יל יתסנכ ויניגמ יבג יבעב סנכתל לחא םרט
 יכ , ןוי תפש םהירפסב ורבדש םינומדקה םירבעה ירלימ םינש ןכ םג םללכב
 יתמדקהש םהו ,לבבבש וניתובר לצא ןורכז םהל היה אל הבסה תאזל ילוא
 הברה םאו טעמ םא רשא השמח םלכ רפסמ , תלדבנ םתגרדמ יכ םהילע רמאל
 , ונברחל ךומס וא תיבה תעמ םינומרק םנהו , שורדב םוקמ םהירברל אצמי
 יניה ימנו" פוני ם ג : םתודלותכ המה אלה , ואב בורקמ םישרח אל
 יטיב היה ,ולש םיתעה תוחולב ירסיקה ואיביסביא ירבדל רשא
 דוע ראבתיש ומכ סרפ יכלמל רשע רחאה םלצא אוהש ןונמימ אתסשחתרא
 לצא הנוכמה ינויה וקביליס ימיב היהש יסרפה יניטשס א טי מו ,  ונינפל
 הירודיו , ורדנסכלא תחת ומק רשא םיכלמה תעבראמ דחא ,  סוקיליס םימכה
 ינש ןברח םדוק םדעב ץילהו םדקמ וביט ונערוהש 'ידוהיה ערזמ ירדנפכלאה
 ואיביסביאו ,ונינע תא האר רבגה ידוהיה ןופיסויו , וי"אק רסיקה ינפל
 םישנא םלכ , וניט"אטסוק רפיקה ימיב אצמנ רשא האיר'אסיק שיא ירצונה
 היהו , ונשקבש המ לא .תואנ ורבדי המ תעמשו םיבתוכב בוט םש ילעב
 הב םתוא הארנש תירקע החיש לכ , םהירבדמ ולעי רשא םיללבהו תואובתב
 תישנ אלו לגר הנסמרת , שדקה יבתכמ תחא תוא לע תקלוח וא תעדה יקולח
 , האובנה ירפסמ תפומ ורתוס לע אב אל רשא וילע ומיכסיש המו , ונבל הילא
 ונל דלונה קפס הזיא לע עירכהל ןזא ונל ריעה יד םהמ דחאב אצמיש וא
 , םהילע רסיתנ אלש פ"עא יכ , ךפכ וילע םיש בבלנה ארוקה התא , םתנבהב
 *יכ עדונ רבכו .ונרכז שארמ רשאכ איה אתלימ יד אנמיס םתדגהב שי אלה
 , יחמק , ן"במרה , ע"א , הידעס וניבר , עבש ךרע ךורעה לעבכ ונישרפמב ובר

 לאינדו יכאלמו הירכז .יגח תואובנב ינש תיבל םהיתמה לע טרפבו , קחצי ןודו .
 אל רשא ותלוז םירפוסו ןופיסויל אצמנה ןמ םהירבדל דעס םיאיבמה , ארזע
 םג , תעדה ילעב לצא זובל ןירה ןמ היהנ .אל ןכ לע יכ . המה לארשי ינבמ
 תויהב ש"כ , תברקמ לאמשו ההוד  ןימי הלא לש םתודוא לע ונל היהתש
 יכ אוה ןמוא הנומאל םסרפתהש הממ הנהו .םימש םשל תמא רבד לע לכה
 ןכו , ונינפל השמ םש רשא :הרותה יפ לע עדונה הריציל םינשה ךסמ קלחה
 , רפסב ןורכז םימיהיירבד תא ובתכש וירחא םיאבה םיאיבנה ןמ הלבקב שרופמה
 אוביש םדאה המו אוה רשיו קירצ יכ השירדו הריקה םוש תחת לפונ ונניא
 ימכחמ םידיחי קר 'ה חור וב .הססונ אל רשא קלחה םלוא . וניהלא ךלמה ירחא

 תורודה | ב א % ְ



 הניב .ירמא | .
 . , ץרא ימדקמ ועמש רשאכ לבא ואר רשאכ אל , ונל הוכקעיו  הוריני תורודה
 תוכופהתב יכ עדונ , ונינפל דוע רמאישו רבכ עצוהש םתולצנתה לכמ דבלו
 אוה ; רדס לובלבו הגנש וזיא וב האציש רשפא היפולחו תוערה תררטו םינמזה
 אוביש תער לע רהטמו ףרצמה וילע בשיו ,וב 'יניבמה ולמעי אושל אל רשא
 יכ הולא לאוי דע , ישונא רקחמו ןויע לכב הרקי .רשאכ ורקחו והער ןכ ומכ
 רשאכ עדונ אלה . תרדענ וא תקפוסמ תמאה היהת אלו העד 'ץראה אלמת
 - יהי וניתובר תעד לע .הריציה תונשב הנמנה ךסה ןמ תצקה םאש ונבתכ זאמ
 רז ןיא , תרופמה ירבד רתי לככ יניסמ הפ לא הפ םהילא לשלתשהל ועבטמ
 הקדצבו טפשמב יכ , והיפ וילע הצפי לבהל רשא ושפנ סמוח אטוחו , ונתא

 אל רשא רוראו , ושאר ןומגאכ םהירבדלו םהל ףוכל ונמעמ רשב לכ אובי

 הרותב ובתכנש םינשה רפסממ רשאב ךא . ןוא םהילע בושחי וא םתוא :םיקי
 םדאה לככ קר םתוא תונמל םהידי ליח ישנא לכ ואצמ אל הנהו םיאיבנבו
 ג"'בשר היה ךכו ינש תיבב שדקה חור קספ רבכש , םיתעל הניב יעדוימ
 .הצרתנש םע הנה ; וב ןישמתשמ ויה אל וימיב םג רשא לע ז"ל ר"בב סערתמ

 < ףכב ה"א ימכח לבוהיהי םאש רמולו ויאריל וניהלא .דובכמ קולחל ונל יוארכ
 היהי .אל הזה רעשה ,םלכ תא אוה :עירכמ הינש ףכב םהמ דחאו םינזאמ
 המל השקי רשא רבד האובנה ירפסב אצמי םא תוארל םיקירצ ואובי ובו רוגס
 רשי ךרדב רבד רשפ רותלו שורדל ונילע הוצמ זא יכ , םהמו םהל לבקתנש
 . תעצהל בושנ בוש ךא ,ושגפנ תמאו קרצ יכ הארנ רשא רע יקירס יקוב אלו
 םהמ םיאצמנה יכ וטיבי הכנל ןובנ ארוק ךיניע , ונרכזש םימכחה תשמח ירבד
 םתוא קיתעהמ יתענמנ אל םירצק םיקרפ םתויהל םירבזנה הידירילו יניט'סאטימל

 רשפא , הזב,ןינע ךל ויהי אל רשא םיטרפ תצק םג אלה , המהש המ יפכ
 ספא , ךבל לע הלעי רשא רחא רבדב וא רפסה תיראשב ותלוזל ןינע  םנתתש
 טחסאו שורדה יבנע ומיבנע תחקל יל קיפסה םירחאה םירפוסה .תשלש .לע |
 | תא עמשו ךנזא טה 'ה ךורב התע התא . יניעב תואנה רוצקה לא םתוא +

 :הלא םהירבד

 : סרפ יכלמ שרוכ ינש לע ינויה יטנופוניפגל םיאצמנ םיובד

 , וקתענ רשא םיכורא םירפס ינש רבח יגיה יטנו"פוניפג הנה ל קרפ
 דחאו לבב תא דכל רשא ןושאר שרוכ לע דחא , י"מור ןושלל בורקמ

 ! יסיב'טאק ןב היה שרוכ הוש בתכ ןושאר שרוכ רפס תלחתבו . ינש שרוכ לע
 ךשמב.רשא ירחאו . ידמ ךלמ םיג"איטסיא תב םינ"ארנאמ ומא םשו םרפ ךלמ

 רשא רחא הלילב לבב תא דכל ךיאו ,וחבשב רפסל הברה םירפס הנמש
 תונידמ רוע שפת ךיאו . , םיילבב לש ריא םויב רוכש התוש היה הכלמ
 "היה חרומה הצקב ותוכלמ לובג יב בתכ ינימשה רפסה ףוסב הנה ; תובר

 םיה |



 : םלוע ל קיפ ימי
 האיר"פיצ יא .ברעמה הצקבו וני"סיגביא י"טנופ ןופצה הצקבו , יסרפה םיה
 ףרוחה ימי לש םישדח העבש ןכוש היהשו . שוכ ץרא םוררה הצקבו , םירצמו
 , ןשושב  רימוה תע לש ,םישרח השלשו , בוט הריוא תויהל לבב ריעב
 םוקמ סרפ ירעל בש ותנקז תעל יכו ,  סי"ניט אב"כיאב ץיקה ישרח ינשו

 תומר ול הארנ ןשי ונדוע רחא הליל וכלמל תיעיבשה הנשבו . ויתובא תורבק
 בורקב יכ -- ןכה ול רמאו , םשב וארק רשא םדאמ הלועמ רתוי רחא
 רבדיו ויבהואו וינב תא ארק ותנשמ רוענ רשאכ יהיו .םיהלאה לא .ךלת
 . תוראשהו ₪ ןורשכו ןמזה ילוגלנ תודוא לע םיחוכנו םובוט םירבד םבל לע
 ינש ןמו , דחי םיבשויו הזל הז .םיחונ ויהיש םיחאל םיענו בוט המו 4 , שפנה
 - רוכבה היהיש הוצ ם"ריז ו"אנאט והנשמו רוכבה יסיב"מאק ול ויהש םינב

 רחא . תמיו עוגיו ותגרדמל  תותואנ תוסנכהו תונתמ ןתנ ינשלו |, ויתחת ךלומ
 ויכרדב וכלה אל הז שרוכ ינב יכ בתכ יטנו'פוניסג אוה הלאה םירבדה
 שרוכ ימיב סרפ תמואל ויהש תובוטה תודמה לכו , תוטטק םתוניב ורוענשו
 אוהה ונב םש תא הנכי םימעפל ןורחאה הזה קרפבו . ואצי הער לא הערמ ולה
 ונבתבש ומכ הכולמה ראת הז | תויהל , אתסשחתרא ואסכ לע בש רשא
 : ןייהו תואתה לא םינותנ ויה אתסשהתרא-ימיב םעה , רמא יכ ,  ח'יפ תלחתב

 הס"סירפמ ול ודלוי שוירד ךלמה יכ בתכ ינשה שרוכ לע רבהש רחאה רפסבו
 וימי וברק יכ ושיגרהבו ,.שרוכ ינשהו אתסשהתרא רוכבה , םינב ינש ותשא
 אסכ לע ותבש ירחא םימי ךשמב יכ ןעיו , אתסשהתרא ךולמיש הוצ תומל
 שקב יכ רמאל ויחא שרוכ תא וילא ןישלה םינרצחה ןמ דחא .  תוכלמה
 אלול שפנ ותוכהל רמאיו רהוסה תיב % הז שרוכ תא ןתנ , די וב חולשל
 בל תא ול תונקל לדתשה רסאמה ןמ ותאצ ירחא אָוהו , ותליצהש תרכזנה ומא
 ירבדמ הנח דע . טקשו םולשב ואסכ לע בשיו ויחא ךלמה תא גורהיו םעה
 סרפ יכלמ ןינעל אוה הלא וירבד  יתקתעהש המ רקע 'הנהו , יטנו"פוניסג
 אתסשחתראש ןכתי וכרד יפל יכ דומללו , םרדסו םרפסמ תוקפס לע רבודי רשא
 , הנטש בתכ םירצה תשקבל רשא 'וגו אתסשהתרא ימיבו 'ד ארזעב בותכה
 אתסשהתרא הזו ,רכז רשא  ןושאר שרוכ ןב לבנה  אתסשתתרא היה
 ןושאר שרוכ | תוכלמ ןיב ויה , םדוקה קופפב םש  בותכה - .שורושחאו
 וירבדל דועו . םיכלמ 'ד םהש הלעמל ול ךומפה בותכב רכזנה שוירד תוכלמו
 , וירחא םק רשא ינשה שרוכו שוירר ךלמה ןב אהסשהתרא . בושחל שו
 םג ןכבו ," השרפ שאר  לאינדב בותכה סרפ ךלמ .שרוכ :והז ילואו
 ילוא רשא רהא ךלמ לכו תיבה הנוב .שוירד דבלמ םיבותכה טשפ יפל
 השלש .דוע הנה ורמאו , העבראמ | רתוי סרפ * יכלמ. ויה .וירחא * היה
  ,ונינפל ח'לפב ול אצמת רשא שורפה לובסי סרפל םירמוע = םיכלמ

 ו"כע .
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 םיכומפה םירפוסה תעבראמ איצוהל ןכתיש המו . רומאכ וילע רסיתנ אל ז"כע
 : האלהו ה"ל קרפמ שקובי

 : םינמזה רדסמ ורפסב יסרפה יניטסאטימ ירבד

 רובח אוהו ,םינמזה רדסמ ורפסב יסרפה סיניטס אטי מ םלוא אל קרפ
 ידשכה וסוריב ירפס םע י"מור ןושלל קתענ בורקמ רשא רצק

 בותכל םיצפחה הנה : ונושל הזו בתכ ו אינ א ירצונה םכחה ןמ שרופמו
 ןומהב עמשנה יִרחא םב וכלי אלש םהל אוה תואנה ןמ םיתעה תודוא לע
 אלה ,םינויה גהנמכ םטבמ הז תויהב יכ ,םדקמ  דיחי הזיא תער לע וא
 2 םהימי לכ הכשחבו ודחי םתלוז תאו .םמצע תא םהומכ ונוי
 ו תויכלמל םיאצמנה םימיה ירבד תא הפררנ העדנ םא אטהנ אל הנמאה
 .ונלצא וב ןומא אל רברכ םירחנ היהש רפופ לכמ רתויה תאו ,ץראב ורבג

 םתוכלמ תויהל רורבו הנומאב תקלחנ םיכלמה תלשלשו םיתעה תצורמ םהב יכ

 דבלב ונמאי לבא ולבוקי תויכלמה ולאמ םיבתופה לכ (א) אל םג . עודוו יולנ
 לע 'ומלענהו תומסרופמה תתמא התיה םהל רשא אוהה תוכלמב םינהכה
 לכ תא בתכ ידשכ היה רשא אוה יכ  ,וסו"ריב שיאה ומכ םתוא תורוקה לכ
 ונחנא הזלו , ררסב 'יקלחנ תוינומרקב םאצמ רשא ךררה לע םירושאה ית
 םיתאמ ו"נינ ינפל יכ בתכ אופא אוה . ונל אצנ םרבל ויתובקעב "יפרפה
 < , םיהלא ואהקנ רשא םיכלמ השלש יםלועב וכלמ , םינש עשתו :"יעבראו
 לע טילשה (חנל וארק ןכ) יגי"גוא היה הפכב ךלמ רשא םהמ ןושארה (ב)
 תארפי רשא .(דורמנל .וארק ןכ) ונרוט"אס וירחאו . םימה :ורבג רשאכ ץראה
 / םיתשו םישש ונב סי"בוי ולי"ב וירחאו . םינש ששו םישמח הב ךולמיו לבב ץרא
 םימא"רימיס .םיתשו םישמה יקר"אנומל ןושאר היה רשא ונב ו"נינ וירחאו

 ואול"ארא - , םישלש ואי"רא :, הנמשו םישלש סואי"מאס ; םיתשו םיעברא
 ל"ב , הנמשו םישלש םיטירט"אמוא , םישלש ואיל"אב יסרי"סג , םיעברא

 םישלש סד"אטלא , םיתשו םיעברא ינש ואיל"אב , שמחו םישלש ןושאר ו"חיא
 , ואיל"ימאמ , םירשע ס"וריפס , 'ישלש ואיל"אכאמ , 'ישלש סוטי"מאמ | , םיתשו

 םיעברא סי"טנימא , םיעברא ידא"טאקסא ,םיעברא  וטי"ראפס | , םישלש

 םידיר"אפמאל , םישלש סיר"אפ ול"יב , שמחו םירשע ינש ו"חוא ל"יב ,  שמחו
 , סולי"צריד . םישלש סו"איניט , םיעברא- סו"איט א"ביט , םיתשו .םישלש
 | י"ריפ , שמחו םיעברא סי"ניט סו"אל , הנמשו םישלש םיל"אבוא , םיעברא
 | ארק"סא ., םישמח ואינ"אג אר"פוא , םירשע ו"איט  אר'פוא , םישלש ,סיר"איט

 הול וארקי םינויהו , הרשע שמח וריל"וק ןוק"סונוט , םיהשו םיעברא ס"יבאז

 | אר"ראס
 ילכדמ ןכוי ןכו . ןורדסנסס יעיכ .סידוסי) 'וככזס יכפוכ לע פסוק רמ5 'ָך רפס ןופיסויס סג (א

 : וניכפ) ספ קפענס סיתעס ןמ ורפסכ | יכדנסלכסס סידולי

 : סיסעלס ככ ופקיו ןכוי סע ילול (ב
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 ונכמס אל  וירחא םיכלוהה ונחנא הנהו . וסו"ריב הכ דע ,  ולא"פנ אר"ראס
 רשא םירפסה יזנג תיבב םימסרופמה תונורכזב אצמנה לע קר ,רפוס םוש לע
 לי"ב ןכ .םג אצמנ יכ ראבתה םייסרפל םהב רשא  םימיה ירבדמו .  ןשושב
 הזו . רתסב ותער שקבמו .ולא"פנדרפ אבצ רש היה רשא ,ישילש וחו"א

 הז יאנתב :,ידס ךלמ זא היהש יצ"אברא םע יללכה תוכלמה קלה וח"וא ל"יב
 רשא ירחא ןכבו . סרפו ידמ לע יצא"בראו לבב לע ךולמי = ו"חוא ל"יב .אוהש
 * םיקלח ינשל תוכלמה הקלחנ שאב ומצע תא ךילשה םג גרה .ולא"פנדרס
 , הנמשו םירשע- יצא"ברא + םינש עבראו תואמ שלש הלא וכלמ ידמ לע

 םינאי"ברא , םישמח ןי"טראק י"טרא , 'יושלש ן"ומרא לוס , םישמח סינ"אדנאמ

 סורא"ביטסא , םיתשו םירשע סינ"יטרא , םיעברא סואי"צרא , םיתשו םירשע

 ורבגש ירחא שוירדו'שרוכ , םישלש ודבל הדנ"אפא , םירשע ונב הדנ"אפא םע

 וכלמ .רחי הלכ הכולמה בוש ינפל הנה יכ , ששו םישלש הזה הרנ"אפא לע
 שש ךשמ סרפ .לע יסיב"מאק ןבה תא ויקה ןכ  ירחאו , םינשי" שש סרפב.

 הנשב יהיו . (ג יטי"שה תכלמ ירי"מאט םע ומחלנ םב 'רשא  תורחא םינש

 הכולטה םייסרפל הבש זאו . רצשלב תא וגרהיו םיילבבה ןמ וארקנ .תיששה
 הכלממה התיה רשאכ לבב תובלמ ןכ וטכ ךשמנ הלאה םינשה רפסמכו ..הלכ
 / שמחו םירשע ר"סא ל"ופ , הנמשו םיעברא הנושאר וח"וא ל"יב לו"פ , תלרבנ
 ךרו"רמ ,  רשע ןו"רח ר"סא , עבש בירחנס -, הרשע עבש ר"סא  ןאמל"ם
 םישלש ןושארה (ד) רצנדכובנ : , םירשעו והא ךרו"רמ ןב ,םיתשו םישמח
 ,םישלש ךדורמ לי"ואו .ונאיל"ימא , שמחו םיעברא לודגה רצנ רכובנ , שמחו
 ונב רצ"שלב ,שש ינשה ונב ךד ר'פא 'ב"אל  ,שלש ןושארה ונב 'ר"םא ג"יר

 , םינש יתש שוירדו שרוכ ודחי וכלמ רצשלב גרהנש ירתאו . שמח ישילשה
 לש ונב ןושאר אתסשחתרא שורושחא ,.םיתשו םירשע ודבל שרוכ ןכ רחא
 תא ורסמ המרעב רשא הק"יראמאט סעב םיטפש השע אוהו , םירשע שוירד

 ונאב"אטרא שרוכ , םינב ינש ויה הז שורושחאל , הרי"מאט הכלמה ריב גרוד

 , םישדח העבש הכולמה תודוא לע וחחי  וטטוקתהו , דיה ךורא (ה שוירדו
 עבשו םישלש ךולמיו ויחא לע רבג ריה ךורא שוירד יעיבשה שדחב יהיו
 אוה ןו"נימ .שוירד וירחאו . הרשע עשתה ונב ו"טונ שוירד וירחאו , םינש

 , ששו םירשע ו"הוא אתסשהתרא וירחאו , שמחו םישמח לודגה אתסשהתרא

 רשא ןודקומ רדנסכלא , שש ןורחא שוירד , םינש עברא ךלמ םי"טרא וננמזבו
 תנש התע:ול רשא רונקינ וקביל"יס , הרשע םיתש םינויל יללכה תוכלמה איבה
 : יניט"סאטימ ירבד הנה רע .  האירי"סהו האי"פאה לכ לע ךלמ אוה םישלשה

 הלאו
 . כסללוכג  ןוטפכס סז) סרוק יכוסי"יפל דגג  ןוטסרס ולפסכ ןופיסוי (ד = . .יכוזפמלס סס (ג

 סעטמ :סג ססונט 5 רכז יכיטע רפס 5"יפ ףוס) כוכק סיופור) .תויכומדקכ קו .תיכס כילתסע לוס ינעלו
 : סלוכל ודו סתוס יכ (ה | :- ופלוז סילק6 סילפוסו וס"וליכ
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 : שדקה .ןושלל התע ונממו יימורל ינוימ קתענ יררנסכלאה הידידיל  םיתעה .רפס

 הע םראמ (*.םיתעה ןמ ראותמה ורפסב ירדנסכלאה היידי ירבד הלאו רֶל קרפ
 םהרבא דע לובמה ןמ , םינש ששו םישמחו .תואמ ששו ףלא לובמה

 . שמחו םירשעו .תואמ עברא השמ דע םהרבאמ , םיתשו םיעשתו םיתאמ
 ןכשמה ןמ .  םינומש םישרקה ןכשמ .תלחתהו םירצממ לארשי תאצ דע השממ
 לע דוד .תוצמלו המלש תוכלמל עברא תנשב םינבאה לכיה ןינב תישאר רע
 ינָב ןיב הבירמ לופנב יכ . םינומשו תואמ עברא , ויתחת ומוקי רשא וינב ררפ
 םדקי .םהמ ימ ('ג 'א הדו 'ה 'ב םיבלמ 'בותכ) עבש תבמ ול ודלוי רשא דוד
 םינב ילב אוהה ליחתמה תומבו , םיריעצה ןמ  הלחתהה -היהתש הוצ , וירחא
 וירחאו .-םֶלכ ריעצ המלשמ לחוה ןכבו , םינשב וילא בּורקה :ויחא ויתחת םוקי
 . "תא הנוכמ .היה ןכ .לע רשא ,וילא בורק .רלונה ןתנל .היואר הכולמה התיה
 םלכ .ןעי - ,.םותחמו םירשה יחא םינוכמ ויה וינבו ('ד 'א םיכלמ) תתמו רשה
 טפשוהי דע איהה תָעה ןמו .  ויתחת ךולמל ןמזה .ךשמב םינותנו רשה יחא
 ויהש םרוהי גהה רשא םישנאהו , םירשה יחא דימת ארקנ ןתנ ערז והיזחאו
 םהוא רבב םרוהי לש ויבא טפשוהיו ('וגו ינב םיחא ולו א"כ 'ב ה"ד) ןתנ ערז
 ינב ןכו ,.םרוהי יחאו.טפשוהי ינב וארקנ ,ויבא תוצמ לע רתי הדוהי טבשב
 וארקנ , הפנכה תלעמ יתלב ךא הדוהי טבשב םרוהי בזע רשא םישנאה (ו)
 ערזמ ראשנ -ורּבל .אוהשו םרוהיל ריחי ןב ותויה םע ותיזחאל .םיהאו םינב
 לש הכלממה.ערז לכ תא תימהל .הילתע הלדתשה גרהנ רשאכ ןכ לעו .,המלש
 יתאב רשא .ןטקה עשונ והיזחא תוחא תעבשוהי תמרעב םלוא . םירשה יחא
 םיקיוהיו םיקילאו ילֶא םירצמלו םיימראל (ז) יכ , םיקילא םג ילא ארקנה םירשה
 ערז תיראשלו דוד ערול ןושאר שאוי היה ילא ותורענב ארקנה הזו .רחי ואשי
 ןימימ.  םיהרושמה תותכ = וילע .רשא = ,:ןתנ :ןיפי לע ףספ סטפ '\ .'ס י'סדב (*
 םיעבש תאמ ןמסנה. רומזמה וררוש ;(* לאמשו = :וללמשל ןפיפו .ללופמס מיס
 רומגי (ח) לבל .עדיוהי .סעטמ . רדוטמו (ה"ע  אוה ונל) ד"ע רפסמב םינקזה
 שאוימו .המלש .ערז םה ירהא דוד תיב ערז תא תירכהל םיהלא

 הז |
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 ןושאר הז הנה יכ ,השלש םג תומש ינשב היה םיכלמה ןורכז האלהו הז
 ןכבו ,הלאב אצויבו , עושי היקזחו ,השנמ רע ןכ ומכו , ןועמשו שאויו ילא ארקנ
 ארקנה םירשה יחאב םוקל ןושארהו וערז ףוס דע המלשל תיעיברה הנשה ןמ
 ינוצרה תולגה דע שאוימ םגמאו , םינש הנמשו םישלשו האמ ורבע שאוי
 םב רשא םינש רשע םללכבו , םינש תחאו םיעשתו םיתאמ ורבע : ןיכיוהיל
 תחא ןברחה דע :ןיכיוי תולגמו ,ביוא דיב ויבא השנמ רע תויהב ןומא ךלמ
 תחא ותולג םוימו , הנש םירשע ןיכיוי רסאמ דע .ןברחה | ןמו , הנש הרשע
 ףוסבו . (ח'פ ונל) ז"פ רומזמ הצוח םשוה תואבה םינש שש ךשמבו , םישלשו
 ונכ ןומההו , והרבכיו ורסאממ ןיכיוי איצוה .ךדורמ ליוא "תיעיבשה .הנשה
 רומזמ הצוחה אצי זאו ,וב ריאה הבכי ןפ וארי רשא דודרנ יכירנ ומש תא
 .ןרק םרהו םעה תולש לע  ללפתהלו םיהלאל תודות םלשל (ט"פ ונל) ח"פ
 לאבושמ אוה ןב םיהלאה ותוא ןנח ישפח. הז ירנ  אצי יכ יהיו . םחישמ
 תא רילוה הנש הרשע עבש לבב תולג םת ינפל רשא , לאיתלאש הנוכמה
 לא דיגנ היה לבב תולג םת זאש הרשעה עבש תנשב היכרב הזו , היכרב
 םינומשו תחא תנש (לבב בר 0 לבבורז ארקנ איהה הלעמה .ללגבו , םעה
 םידיגנה , הררש ינימ ינש םעה לע ויה הנהו :. ןברחל :'םיעבשו לבב : תולנל
 . יאנומשח ימי רע המצעל  הררש .לכ יול טבשמ : םינהכהו \ , דוד :תיבמ
 ןב עושי .הז ןפואב בותכ ונל וחינה ונינקז םיעבש הלאה םירבדה ןורכול

 הנושארה הנשב ןיכיוי אוה ירנ ןב לאבזשמ ןב לבבורז| היכרב םע ג"ב קרצוהי =
 , םיאיבנה הירכזו יגח יפ לע תודופיה ורסי תינשה הנשבו ,המילשורי אב שרוכל

 לא תכלל לובי אל אוהו , םי"פסטסיא שוירד .תתימ ללגב: ןינבה בכעתנ ךא
 ויתחת ךלמ שרוכ גרהנ רשאכו . יצ"ירימאטה תמחלמב דורט ותויהל שוירד
 רשאו , יצ"ירימאטה רזוע תש"תרא םע םחלנה , ןושאר אתפשחתרא שורושחא

 בשוי היה שורושחא הזו ,  עושפל םייסרפהו םיירמהו םירושאה תא תיסמ היה
 = עושי הזו ,הנטש םירוהיה לע ובתכ הא"ירוסה ץרא יריגנ רשא ןעיו . לבבב
 תלעמב , ילא ןכ םג ארקנה ונב םיקיוי תא בזע שורושחאל הרשע םיתש תנשב

 דורט זא היה רשאמ םלוא , שורושחא לא ול ךליו ויתחת הלורגה הנוהבה
 םידוהיה יכ עמשו המחלמה .חצנ יכ יהיו . ןזא וירברל הטה אל המחלמב
 אלש לכיהה לע תד בחכ איצוה , אבצה רש ונריפולוא (ט) שאר תא וכתח
 יעיבשה שדחב יהיו , תוכלמה לע ובר רשא םינב  ינש חינה ותומבו  ,הנבי

 שוירד | :
 ='ס .סעיסוס ינימס רוד לע :!ימיכ סכמס תיניפסס לע לומזמ רמלו ס)פתכ דמע , תומס סס י"ע רכד וסל

 גלסנ סז .ןודכסכ סיכפוס ויככו .וסיפלי סתכפ תוכוד .סכמס וסיססי דע םסוי ןמו .  םפוי טלפכו רמג יל
 סיקיוי :ינכ וכלסנ ופנפס ליכסכו ינסיכופ ךפלכ | 26 'ס 'יכיפטס לע דוע ללפקסו , ויכיע 6 ןלקנ זו
 :כ"ע .ס35 596 תינימטס 3ע %5מפ 53 סו)סת רפס לכו

 יוכ סכטספו סילכוטס וכתכ :סזלו .תידוסי תלגמכ כופככ  ןופ6כ רפנדכוכ) 035 רק .סיס סז (ט
 : סדכמ סילק ךד ?פילק יד =
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 עשונ .( ויבא לש .תדה בתכ בוכע תא ריתהל רדנ רשא דיה ךורא 'שוירד

 , המילשורי בש לודגה ןהכה עושי \ הנושארה ותנשבו . ךלמל יהיו םיהלאב

 גהנ עושי ןכבו , לכיהה תונבל ונצח תא רענ םיאיבנה הירכזו יגח יפ לעו
 תולועפ (י) תא בתכ אוהו , םינש ששו םישלש הנושארה | הלודגה ותנוהכ

 רוח רומאכ ובוש ירחא יהיו , הנש לכב הלצהה ןורכז תושעהל רזגו  תירוהי
 , ריה ךורא שוירדל םירשע תנש ומת  רשא , הנש םירשע הלודגה ותנוהכל

 ותנוהכל תינש בש ונב םיקיוי זאו . הנש םישלשו האמ ןב זא היה אוהו

 שורושחאל .הרשע םיתש תנש דע ,םינש הנמשו םיעברא ךשמ | הלודגה
 םיבתכה יפ לע םירופה תושעהל רזגו רתסא תלגמ בתכ הזו , לודגה אתסשהתרא
 לע  רתי הנש הרשע הנמש םימי ךיראה רשא יכררמ תאמ וילא ואב רשא

 םישלש תנש דע הנש םירשעו תחא בישילא םק ישילש לודג ןהכלו . קחצי (אי)
 ןאצה רעש תא תונבל .הלחת ררועתנ רשא אוהו , לורגה אהסשחתראל שלשו
 םינש שלשו םירשע עדיוי היה יעיבר לודגה ןהבהו . םלשוריל ('ג 'ב ארזע)
 אהסשחתרא וחוא ףוס דע םינש שלשו םירשע ןהכ ןתנוי ןכ ומכו (ר"ב 5")

 םירשה הנהו , םינש רשע .עודי יששה היה םייסרפה תחת ןורחא לודג ןהכהו
 כ"ג ארקנה יול וירחאו , שאוי ןכ םג ארקנה ןועמש ןושארה היה ןתנ תיבמ

 , השנמ ןכ םג ארקנה רע וירחאו , והיקזח כ'ג ארקנה עושי וירחאו , והיצמא

 הנמשו םישמח הלחת לשמ לבבורז תולגה םת ירחא יהיו , תולגה םדוק ויה הלאו
 םישמח םלושמ השיה ןב ןנחוי וירחאו , ששו םישש םלושמ השיר וירחאו , םינש

 םילורגה םינהכה םלואו , הרשע עברא ןושאר סונקרוה ארקנה הדוהי וירחאו , שלשו
 םירשעו עבש ןושארה וינח , הלא ויה הרוהי רע םיאנומשחה רע סורדנסכלאמ

 םירשע (גי) סו"איט סוכויטנא ביוא רזעלא , הרשע שלש (בי) ןושאר ןועמש ,הנש
 דבכתנ רשא קירצה ןועמש , עבשו םירשע וקינילאג וקביליסל .בוהא השנמ , הנש
 וקביליס (רי) וימיב רשא ונב וינה , הנמשו םירשע לודגה סוכויטנא תאמ

 ללש :
 פוס סולנומסמס | ימיּכ .סונס ספק 0ח63 סיסק .סוכויטנ6 כד לע כונס ןורכז יכ קפס ןי6 (י

 / : ס"גפ כוקכסש ומכו . רת6 ןולכז
 / דפמ סימי .ךירפס "ור תעדל סגו : ת"5קכ"6 יכדרמו סיכע פ"ק סיקש וכיכ6 קלי וס (אי

 תיכ ימיב יכדרפס סכזע שםסכ .עוקניס ופיכסו 'ס 'פ .סילקסד ימלטוכיכו 3סעמסי' 'ר 'פ  תוסכמכ .סללככ

 ילעכ .יכ = סעו . םולוסתפ ימיכ סיסט יכדכמ י"םכיפו סתלס יתטו למוע ןיכע) דח6 56 יזמכ רתפ ינט
 , .ןוטסלס .יכדרמ סם לעד | סלרנ וגר כ'כ | סימי  ךירטסכ מיק "כמ6) ספוטקס ילסל ?'ז פופסותס
 סנלס .סקעפ 555 רקזנ תותכמו ימלשוכיכ יכסט םלכסכ ףמדנ סז סנולפ , ומש לע ויתתת 'ינוממס ולרקנ

 :.קורוטתסד .יכדכמ לע סנס .תומסס וסלד סלגמ | 'סמכו סיסתפו ןסלכ .וכדרמ סיס לוט .ורמ6 'זנס

 : .סנק סיעכלמ ןסכ קירגס ןועמס יכ וכימכמ ולכק | ג"יו 1" ס300 סילפסמס ינסע ינו (בי

 רב םדקמב | די יהלוכ5 דס: .פ"תת ףד ינוסיפס | דגנ = ינסכ 'וסויס רכזמ סוסיע וסז (גי

 : סינספיפי6 סוכויטנלמ

 סוכויטנ5 לס :ןיכ6 סוס | רסס יפ"יכסכמד ולפסמ ד"פ 'עיסויס רכזע לוכקנ וקכיליס וסו (די

 : סידוסיס רכ5 ךומסכ "וכוס ינספיפיס



 ו םלוע בל קרפ ימי
 תיבמ םירשה ךא . י"בכמ הדוהי םק הז ירחא , עשתו םישלש לכיהה תא ללש
 , הרשע תחא יאמש רנבא , םינש עבש ןושארה ףסוי ויה רומאה הדוהי דע רוד

 ילע ינח ,רשע תשתרא דיגנ , עשת תעמ רסא , הרשע םיתש היתתמ ילא

 , רשע חוליש היתתמ , הרשע עברא ךריס סומע ,עבש םוחנ תולשמ ,הנמש

 שש ינש סונקרוה אוהש יאני . םישש ימלתמ דבכתהש סיסרא ינשה ףסוי

 הנוהכה םע דוד תיב תלשממ םהל וכשמו םיאנומשחה ומק ןכ ירתא . הרשע

 ררוע אוהש יאנומשח הרוהיו , האנקו הביא הררועתנ ןכ לע רשא ,  הלודגה

 , (ורטסוליא ימור ןושלב ונורתפש ונאפיפיא ונייה) בידנה סוכויטנא דגנ ותינח תא
 עשת ויחא ןתנוהיו , םינש שמח לשמ וא"ירטימיד דגנ םגו רי"טפואיא ונב דגנו
 הנמש לשמ , םיסמה ןמ החנה ול השע ור"ידיס סוכויטנא רשא ןועמשו , הרשע
 , תחא הנש טולבוטסראו , םינש ששו םירשע ןושאר סונקרוה ןנחויו , םינש
 ןורחאה סונקרוהו , עשת הרדנסכלא ותשאו , םירשעו עבש 'דנסכלא יאניו
 ותבו ותשא חינהו יט"ראפה תאמ הז סונקרוה דכלהב יהיו + םישלשו עברא

 סודרוה השענ םירוהיה ןוצר רגנו םיימורה תוצמב הנה , ונב סולבוטסראו
 ראבו , יט"ראפה ןמ רכלנה סונקרוה תב תא השאל ול חקלו , עורזב ךלמ
 . םעה בל תא וילא ךושמי ןעמל , ג'כ היהי רכזנה סונקרוה ןב סולבוטסראש
 ששו םירשע תנשב יחיו , םינב ינש ול הרלי סונקרוה תב תאז ותשא הנהו
 ויה םידוהיהשו ומע לא בש היה דכלנה וימח םונקרוה יכ עמש  עורזב וכלמל
 תאו ותומח תאו הז וימח. תא גורהיו , ןושארה םכלמל גהנמכ וילא םיוחתשמ
 סולבוטסרא תא גרה םג , ול הרלי רשא הינב ינש תאו ותשא התיה רשא ותב
 םישלש תנשבו . הלא ירחא םימי םיתנש ךשמ דאמ םידוהיה תא הנעיו , ג'כ
 תונורכז בתוכ רחביו , דוד תיבמ ויהש (* ןירדהנסה תא גרה עורזב ותוכלמל
 תא םג גורהיו . רפס יעדוי רתוי וארנ רשא םתוא ,םעה תיראשמ ןיררהנסו
 קולחל ואלנ םידוהיה זא ,.("* הדוהי טבשמ היהש הלעב תאו ותוחא תימולש
 וירחא וערז דעב םג תונמאנה לע ועבשיו , תוכלמה ול ונתנ םשפנ ןוצרמו וילע
 םידוהיה ןוצרב דועו . הנש םישלשו תחא הקזחב ךלמ ינולקשאה סוררוה הזו
 עברא (וט) הק"ררטיט סודרוה וירחאו , עשת ונב וא"ליקריא וירחאו . םינש שש
 יתתלוש וכלמל םירשעו תחא תנשב ירדנסכלאה הדידי  ינאו , םירשעו
 הז סודרוה ירחאו . םידוהיה יחא רעב ץילהל (וט) רענ ינדוע האירדנסכלאמ

 וסוגדס 0 ןולוסיכ .כ6כש 536 ןוכדסנסס 6 גלסס למו6 וכיפ ןופיסויס א: (ספסוס) ("
 6'פ ו"ט .בפסכ | ןויע =. ססיפתת סירת  דימעס  סינטוכי = ועכככ ןכ\ , "קוס  תגיכס לע סתימל
 26 5 ) בו וקופלמ  תלקקב סוס <( = ) : תווכועדקסמ

 ודוד סוס ןע' ומ6 יק6 ופ ויכמ .יק5 סיס סז : (כתלנ ןוילגכו) פמס .סז ןיס = : (ספסוס) (**
 (= >) + סודסמ סיס כ"6 ,  'כ ן"מק ףד '5 רפס מ שעויכקלטו ןופיסויכ ספלנכ .וגלומו

 : תוכנמס תיעיבר לע דיגנ םורפ (וש
 וסז 85 יכ כעו) םככס .ס6 .סודלוס תיכ יכנמ פמוע) ןכרתס דע סילסיק) סיגעס ןוכסתמ (זט

 : וי"6ק) קוקוס
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 וירחאו , םירשעו עבש ינש ספירגא וירחאו , םינש עבש ןושאר ספירגא ךלמ

 הנורחאה תאזה הנשה דע הנש םישלש ןורחאה םפירגא היה רשא ונ"יפירגא

 : והידידי ירבד הנה דע ". יתנקול

 ' תיבה ימי תישארב ויהש ג"כהו סרפ יכלמ רפסמ לע םיימורל ןופיסויה ירברמ הלועה

 תולשלתשהל סחיתמב םיימורל .תוינומדקב ןופיסוי ירבדמ הלועה םפאו גל קרפ
 תוכלמה אוב רע לבב תא רכל .רשא שוירח ימימ .סרפו ירמ יכלמ

 תלחתמ ויהש םילודגה םינהכה תלשלש לא םחיתמב ןכו , ןורקומ ורדנסכלא ריל
 קיתעהש | ימלת ימי דע וירחא ןכ םגו ,רכזנה ורדנסכלא ימי דע ינש תיב
 שרוכו שוירד הז יכ בתכ ןורחא קרפ ירישעה ורפסב , הז אוה יכ רמוא , הרותה
 הנה ,וודבל שרוכ ךלמו שוירד תומב יכ בתכ א"י רפס שארבו , לבב תא ודכל
 ןיכיוי .תולגל רמא אל) ןברחל םיעבש תנש התיה רשא וכלמל תחאה הנשב
 יב בתכ \ ב"פ םשו . תיבה ונבי ןעמל םישפח לארשי תא חלש , (ונימכתכ
 לע םידיקפה ירמו סרפ ירש תא ודחש ןמינבו הדוהי ירצ םייתוכה , ותונבהב
 תמחלמב דורט זא ותויהל ,  שרוכ תעירי יתלב ןינבה תא ובכעו שדקה ץרא
 רשאבו , םינש שש ונב יס"יבמאק ויתחת ךולמיו ,הב תמ רשא וק"יטיגאסאמ

 קרפה ףוסבו . ותונבל ולדחיו תיבה לע הגטש בתכ םירכזנה םיררוצה ןמ תסוה
 הנש רחא ךלמ שרחתה ובכעיו םהה םינומהב הרבג ינ'אמה תתפשמ יכ בתב
 ןב . יסרפה שוירד תא וכילמהו ומיכסה ירמו סרפ ירש תעבש ואו ,תחא
 די = ןתיש ךולמי םא םיהלאל רדנ שוירד הז יכ בתכ ר"פ שארבו * םי"פסטסיא
 ג"כ עושיו אישנה לבבורז ונוישרו ויבתכב זא יכ , השע ןכו תיבה תא תונבל
 םיתש דע שרוכ ןוישרמ הנטשה הכשמנ רשא םינש עשת ירחא ,והוללכש
 הזה שוירד תומ ירחא יכ בתכ ה'פ שארבו . ג'פ םש ראבש המ יפכ שוירדל

 תחת עושי ןב םיקיוי םלשוריב ג"כ היה וימיבו , ונב יס"ריסג ויתחת ךלמ

 הזו , רפוסה ארזע ישארה ןהכל היה לבבב וראשנ רשא םידוהילו , תמ רשא ויבא
 ארזע תוכזל בתכ (זי) ותוכלמל עבש תנשב אתסשחתרא כ"ג ארקנה יס"ריסנ
 ארזע .הז רשא תובטה המכ רחאו , הלוגה ינבמ םיבר םע המילשורי ותולעב
 גחב .הרותה תא ארקשו תוירכנה םישנה תא לידבהש טרפבו לארשיל השע
 םהה םימיב . םלשוריל ךומס לודג דובכב וחורבקיו םימי עבשו ןקז תמ , תוכסה
 המילשורי אב םהה םימיב ןכו ) ונב בישילא ויתחה .ןהביו ג"כ םיקיוי ןכ םג תמ

 ונממ םיבתכ םע , רכזנה אתסשחתרא יס"ריפג ךלמה הקשמ הילכח ןב הימחנ
 הימחנ אוה םג רשא תובר תובטה ירתאו , םלשורי תומוח תא הנבו ותוכזל

 בתכ ו"פ שארבו . קרפה ףוס םש הארנה לבב םימי עבשו ןקז תמ לארשיל השע

 אתסשחתרא שורושחא ויתחת ךלמ רכזנה אהפשחתרא יס"ריסג תומ ירחא יכ

 רשא
 : פינס סנןכ סיס 55 סרזע ידי ךמסש ךנמס וילכדל סנס (זי



 םלוע גל קרפ ימי
 דיב לפנש ןורחאה שוירד תא רכז ז'פבו . ןמה (חי) השעמ היה וימיב רשא
 םא רחא ךלמ . היה הז שוירדל רכזנה יפריסג ןיב םא ראב אל ךא , רדנסכלא
 םיכלמה ימיב לארשי  תורוק בותכל קר סרפ יכלמ תונמל ותמגמ ןוא יב , ןיא
 , ונב עדיוי ויתחת ןהכ ג"כ בישילא תומ ירחא יכ .בתכ ז"פ םש ןכו , המהה

 , שדקמה תיבב ויחא עושי תא גרה רשא ונב ןתנוי ויתחת ןהכ עדיוי תומ ירחאו
 אשנתמ היה , םלשוריב ךלמה אבצ רש סי"סוגאבל בוהא ותויהל עושי הז יכ ןעי

 לע ןתנוי םקיו ,  שדקה םוקמב הבירמ ידיל הככ לע ואבו ג'כ היהא ינא רמאל
 שונעיו לארשי לע אוהה רשה ןמ לודג ףצק היה הז ללגבו , והגרהיו ויחא עושי
 ויתחת ןהכ : ןתנוי תומ ירחא יהיו  .םינש עבש םתוא הנעיו ץראה יבשות תא
 ינרוחה טלבנס תב תא הקל רשא השנמ ארקנ חא ול היה עודי הזו .ונב עודו

 דיל תוכלמה אבו שוירד גרהנש ירהא יכ בתכ 'ח קרפבו ,השאל ןורמושמ "

 הרושתב וינפ ליבקה ןולמב ךרדב יכ ויניעב ןח אצמ הז טלבנס , סורדנמכלא
 םע רשא םיוירג רהב המבה תא םיקהל ונתח השנמ תא השרה ותשקבלו , הרקי
 שרגל .לודגה ןהכה עודי תא וצחל םעהו םינהכה יכ . ןורמוש זוחמ שאר םכש
 והמיקיו ב ףא הרח ןכ לע רשא , םלשוריב הנוהכב חפתסהמ הז ויחא תא
 ינפלמ םיחרובה הקוצמו הרצ ישנא לכ וילא המש ופסאנו , איהה המבב ג"כ
 רעשא םעה ונייה םינורמושה םהש םייתוכהו , שדקה. ץראב רשא ןיררהנסה
 , הנממ םיטבשה תרשע תולג רחא ןורמושב םבישויו אתוכמ רושא: ךלמ איצוה

 ב"י רפס ב'פבו ; ונב וינה . [ויתחת]  ןהב עורי תומב יב" .בתכ\א "פס ושבו |

 ןועמש הז יכ ןעוו , ונב קירצה ןועמש ויתחת ןהכ הזה וינח תומ ירחא יכ בתכ
 רזעלא . וירחא ןהכ , הלודג הנוהכל זא יואר יתלב ןטק ןב קר ותומב חינה אל

 יקיתעמ םינקזה רבד לע החנמו םיבתכ םירצמ ךלמ ימלת חלש וילא רשא ויחא
 השנמ ןהכ זלה רזעלא ירחא יכ בתכ ג'י קרפ ףוסל בורק ב"י רפסבו , ונתרות
 עודי לש ונב השנמ קר ,רכזנה טלבנסל ןתחו עודי לש ויחא השנמ אל , ודוד
 תומב יהיו , ויחא רול לשו קידצה ןועמש לש ודודו ןושאר וינח לש ויחא
 ךא , םיימורל ןופיפויה ירבדמ הנה דע , קידצה ןועמש ןב וינח ןהכ הזה השנמ
 םינשב וקתענ ינוי ןושלב רבח רשא וירפס ךיא ארוקה יביבח עדתש בוט
 זעלל ןכ רחא ונממו הא"יליוקא שיא ונ"יפור ידי לע יימורה לא תוינומדק
 רבד  לכבו תונושלה יתשב לודג םכח ו א"ינליגה אב רשאכ יהיו .יקלטיאה
 ןופיפויה ירפס לע ורי בישה , ירדנסבלאה הידירי ירפס ג'מ ןכ םג קיתעהש המכח

 וירבד דיגמל תומאה יליבשמ לצא קזחומה אוה אלה , םינושארה תא לספו רכזנה
 הזיאב ךתוארב אופא היהו ,  ונממ םימ יתיתשו יתרק ינא ןכ לע רשא ,קרצב

 ןופיסויה םשב יתארק רשא םירבדה ןיב המ תונתשה , הז רפסמ היהיש םוקמ |
 ךינפל

 ונבפכ סלעמלו סנס דע סיפי .ךירלס סונכו = סע סלגס יכדרמ יכ רפול .ךלטלי סז ופעדכ (חי
 : וגיתוכל תעד .סז ויפו ךלופ לע
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 לא ; םמצע םינינעב ןה ויקרפ רפסמב ןה , תונושארה תוקתעהה חסונל ךינפל
 וא"יניליגה חסונב יל היהש קפס הזיאב קר םהירחא יתאלמ אל יכ יב אלפתת בושת
 ינא ' םינורחא תא יכ הלעמ לש ואיטסירא רפס תקתעהמ ןכ םג תערי רבכו

 ו .+ רתויב םיביבחכ אוה

 ימי תלחתב ויהש םילודגה םינהכהו סרפ יכלמ רפסמב ירסיקה ואיביסביא = ירבדמ הלועה
 : סרפ יכלמ ךסב םירצונל קיתעמה ירבדמו ו ירבדמ ןכו . תיבה

 ולש םימיה ירבדב הא"יראפיק ריעמ ירצונה ואי בי ם בי א םלואו רל קרפ
 האיפמילואב (טי) וליחתה רשא סרפ יכלמ יכ בתכ , (ויתוחולמ ב'ג ףד)

 יס"יבמאק (ב) ,  הנש םישלש יסרפה שרוכ (א) : רשע העבראה הלא ויה ה'נ
 יכו רצאנרכובנ םידוהיה לצא ארקנ תצק תערל יכ וילע בתכו . םינש הנמש
 םינשה יכסב םהו , םישרח 'ז יג"'אמ םיחאה ינש (ג) . תידוהי השעמ היה וימיב

 בש וילא םיתש .תנשבו , םינש ששו םישלש שוירד (ד) . תחא הנשל םיבתבנ
 תנשב וב ולחה רבכש םע יכ , תיששה ותנשב םלשנו לכיהה תונבל לבבורז

 שוירד לש ונב יסריסג (ה) .הנש םיעברא והובכע םורצה הנה שרוכל תחא
 . תחא הנשל םיבתכנו םישדח  העבש יסרפה ונ"אבטרא (ו) . הנש םירשע
 םירמוא םיברו , הנש םיעברא דיה ךורא ונייה ונ"אמיגנול הנוכמה אתסשחתרא (ז)

 יב .,בושחי ןכ אל (ואיביסביא רמא) יבבלו , הז ימיב היה רתפא השעמ יב
 אתסשחהרא (ח) . אוהה השעמה םישירחמ ויה אל וירבד ובתכש הימחנו ארוע
 ו"טונ הנוכמה שוירד (י) <, םישרח הנמש ונ'אירגופ (ט) . םישדה ינש יסרפה
 שוירד לש ונב 'ןו"נמימ ארקנה יסרפה אתסשהתרא (אי) . הנש הרשע עשת
 אתסשחתרא (בי) , רהפא השעמ היה וימיבו , הנש םיעברא סי"ראטסיראפו
 שוירד :(די) ,םינש 'ד וחוא ןב ס"יסרא (גי) . םינש ו'ב ותוא כ'ג ארקנה
 רדסהו ךסה יפכ ןכ ומכ םבתכ םילודגה םיגהכהו , םינש שש ומ"אסרא ןב ןורחא
 ןתנוי עדיוי בישילא םיקיוי עושי  ונייה , םירכזנה ןופיפויו הירידי תאמ ונמנש
 הלא לכ | , רכזנה רזעלא לש ודוד השנמ ויחא רזעלא קירצה ןועמש וינח עודיו
 ןומדקה רפוסהש ךעידוהמ לדחא אל ירבג ישופאל רוע , ואיביסביא ירבדמ
 ןודקומ סורדנסכלא ירבדל דחוימה ורפסמ ינשה רמאמב ו איצרוק וטניוק
 העבראה ךלמה היה ורדנסכלא ריב לפנ רשא ומ"אסרא ןב שוירד + ל"זו בתכ
 דוע הנה קופפ לאינר רפסל ושורפב םירצונל קיתעמה ,ןכ ומכו . שרובל רשע
 היאר ןהילע ךירצ ןיאש תומסרופמה ןמ : ל"וו בתכ סרפל םידמוע םיכלמ השלש
 יתיארש המ והז , רשע העברא סרפו ידמ יכלמ ויה רבזנה שוירד דע שרוכמ יכ
 רשא תא עמשו תכסה בבלנ ארוק התעמו . םירכזנה םירפוסה ירמע ןיב טוקלל

 : ונמע וניהלא יהיו ואוביש םיקרפב ךילא רמוא
== 

 יא
 : סונס 'ד) תחש סיקוע ויסס קוקפ ןימ סמ לע סיכע 'ד ךקמ םיס (טי



 ח | םלוע הל קיפ ימי
 םרפסמב קפוסי שדקה יבתכב אצמנה ןמ ונל תוצבוקמה םלועה תונש
 .ינש תיב ימי תישארו ןושאר תיב ימי עצמאו םירצמ דובעש ךשמ תניחבמ
 . םינש י'ת ןושאר תיב ךשמ לע םהיפב אלגרמ תויה םע ןמצע וניתוברו
 םושב הסירה ךשמה יתלב טרפב הזמ רשא ; ח"ית תוחפל ויהש ונורוה רבכ
 םלועה תוגש ןינמ ןכ ומכ תויה (ל"ז םלצא םג עדונו) בייחתי , ינרות רבד
 גוהנה רפסמה םג םינפה לכלו .ונל הנמנה לע רתי ומצעב תמאה יפכ
 םנה וקיזחה המכחב רשא סכר תניחבב ויתודוא לע ל'ז םהירבד לכו ונלצא

 : תעד יאצומל םיחוכנ 4 |

 םינשה רפסמ לכש (והונעצה ט"כו 'ח קרפב םג רשאכ) קפס ןיא הל קרפ
 אמלע ילוכל לבוקמו ןקותמ אוה ירה , שדקה יבתכמ ץבוקמה הריציל

 < לובמה דע םראמ הנה יכ ! ונתוא םננחש ימ ךורב , ונרואל םימעה לכ וב וכלהו
 וילע ןיא ,  וכשמה ןמזמ הברהו ןושאר ןינב דע םירצמ תאיצימו םהרבא דע
 תורטש ןינממ ןכ\ . שמש חרזי רקב רואכ םהב רורב ותויהל הפ הצופ םויכ
 פ"ש לחוה םילילאה תכסמד ק"פ ל"ז םהירברכ רשא , הנה דע םינוי תוכלמל
 לכב ןיא , םורדנסבלא לש יללכה תובלמה תונש שש ירתא ינש ןברח םדוק םינש
 המ םע אלה .ד"כ קרפב וגראבש ומכ עורגל וא ףיסוהל רבד המוא םוש ימכח
 תורוד .הרשעה תצק לע הב תונמנה םינשה תויה םיעבשה תקתעהמ עדונש
 'ח קרפב ונחכוה רבכ . , ונל רשא יתמאה חסונה ןמ רתוי חנ דעו םדאמ ויהש
 ואיטומםס ירבדמו , קלב השרפ ותרודהמב וניבוגבא ןומגהה ירברמ רכזנה
 ירברמ טרפב רזענ אוהו , ז"פ ןושארה ורפסב םינורחאה | ןיב .דבכנ ירצונ םּכח

 רמוא ורמג ןכ םג םהיליכשמ ךיא , ג'יפ ו"ט רפס וריעב םירצונה ימכח שאר
 םיצופנה םישודקה ונירפסב הלא תונובשחב אצמנל תלגוסמה הנומאה ןמ רבל יכ
 םיכסה יפכ םתוא  תונמל םומ וב רשא לכ הנה ,ץראה תוצק לכב םלועמ
 רבועה לכ ןכו , היתובקעב םיאצויה סינויה םימכחהו םיעבשה תקתעהב םיאצמנה
 . הנוכנ והיפב ןיא , םהירופס ץק דע חנ ןמזמ םיאיבנבו הרותב םידוקפה לע
 רתי ירבד תא ובתבש םיפלחתמ םימכח ירפסב חמצת האפ לכמ תמאה יכ
 רבדכ קדוצה תא אוצמל ןוכנה ךרדה אוהש , ץראב ורבג רשא תויכלמה

 ררבתה הז תמעל הזמ יכ ןפואב , א"ל קרפ ונקתעהש יסרפה יניטסא טימ <
 , ונשדק .ירבדב בותכה קר רתסלפ יריק לכ ךסו לטב חסונ לכ הויה עדונו
 הרותה ןורתפב ןה ונממ רס יתלב םירצונל קיתעמה םג הארת ןכ לַע רשא
 ונחינה םע יכ רבדה תמא . ואיביסביא תוחול תקתעהל ותמדקהב ןה םיאיבנהו
 לע םתצק תנבהב ףלחתהמ תועדה וענמנ אל רומאכ שדקה יבתכ תונמאנ
 םירצמ דובעש ךשמ םהש תומוקמ השלשב טרפב הזו , םינשה רפסמ תודוא
 .םתישאר תניחבב ינש תיב ימי ךשמו םתיעצמא תניחבב ןושאר תיב ימי ךשמו
 , הנש ל"ת 'וגו "לארשי ינב בשומו וב רמאנש םירצמ תולג ךרוא לע .אלח

 אצמת
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 הבר תומשו ר"י .הערפ לא אבד אתליכמו אפ .םלוע-רדסב וניתובר אצמת
 םיקוספל ומוגרתב לאיזוע :ןב  ןהנוי םלכ לעו | , ד"י תומשד אמוחנתו ה"
 תנשמ וליחתהש םירטוא , 'וגו הנש םישלש ץקמ יהיו 'וגו לארשי ינב בשומו
 הנממ תואמ עבראו קחצי תדיל דע  םישלש םהמ רשא םהרבאל םיעבשה
 הריציל ח"מת םיפלא 'ב . תנשב דחי ולכ ל"ז םנובשח יפלו . םירצמ תאיציל
 לע 'מ רומזמ טוקליה .לעב .איבהש אתקיספבו , ונרכוש םלוע רדסב ראובמכ
 יביטימ הברה ואצמנ םינורחאה ונימכחב הנמאו . ונילא ךיתובשחמ בותכה
 םהיגיב םג םתויה םע וניתובר לע הזב וקלחנו , והיחהמקל ושח אל רשא תכל
 ייחב וניבר רכזש המ יפל ל"ז לאננח וניבר ןואגה הנה יכ . תעדה יפלחתמ
 קחצימ םונמנ םה םלכ הנש ל"תה + ל"זו בתכ לארשי ינב בשומו קוספה לע
 הנש םישלש ףוס רע ההיה אל םירצמ תאיצי יכ ןפואב , כ'ע  רלונש העשמ
 ןכ םג אצמת הזה תעדה לעו .וניתובר הב ונתנש רכזנה ח"מת ןמיס ירחא
 חבז ורפסבו הערפ לא ,אבו םירתבה תשרפ הרותה שורפב קחצי ןוד םכחה
 דעי רשא הנשה תואמ עברא יכ רמאש , ותחטבה רמוש ךורב רמאמ הספ

 ינפמ םישלשה םהילע ופסונ םלואו ,קחצי תדלמ וליחתה םהרבאל ה"כקה
 , םילגרמה ןועמ הנש םיעברא רברמב ןכ םג ובכעתנש ומכ לארשי תואטה
 תואטח לע הנשה םישלש םירצמ דובעש ךראתה בתכ ל'ז "במר ןכ ומכו
 תואמ עבראה ךא , 'זנה וירבד תא קחצי ןוד חקל ילוא ונממ .רשא , לארשי
 ותאצ ירחא םיבר םימי היה ותערל רשא םירתבה תירב תעמ ולצא ולחוה
 , , לארשי ינב בשומו בותכה לע וירואב ינשב ול הארנכ ,םינש ה"ע .ןב ןרחמ
 םג . םינש רשע וא הנמשכ ח"מת םיפלאה ינש רחא הלואגה התיה ןכ םאו
 ירחאו תולהקמב ולוק םהילע ןהנ רשא תושרדב םלשורי שיא ףיטל השמ ר"רה
 ירפסב ואר ימע ויה רשא תמא ישנאו יתיארש המ יפכ ועבצאב םבתב ןכ
 רורבב עדותה אל םלועה תונש רפסמ יכ ורמא לצא ו"צי קזח ףסוהי ר"רה

 רובעשב ףיסוה , ונמעב הנמנה לע | ותוא םיברמ  הנומא ירפוס שי כו
 אל התיה הלואגה יכ ורמאב , םינש הנמש רכזנה ן"במרה רברל בורק םירצמ
 ונ"תב תא ונחקלו ןויצ ול ביצהו , ו"נת םיפלא תנשב לבא ח"מת םיפלא תנשב
 ח"מפ תוקולחמב אוה ירהש תייאובנ הלבק ונניא ו"דר ךס יכ רמא ןעי . ונכלהו
 רמוא ךרע ןב רזעלא 'רו ו"דר רמוא הירזע ןב רזעלא 'ר , רזעילא 'ר יקרפד
 לש  םימיה ירבד רפסו ;המש ןייע תולופכ ובשחנ וניהלא ירסחב רשא ו"טר
 ףיטלה הטנ וילאו ,ו"יר וב אצמנ (טוקליה לעבמ תובר םימעפ אבומה) הע"רמ
 ךסה לע ואצמנ םש וירברל רשא םייאובנ םיזמר השלש ירמסמב והקזחיו ונרכזש
 ו"יר םילועה ו"בוש"י י"עיב"ר ר"וד"ו לש תובית יפוס םגו תובית ישאר ונייה , הזה

 זאש םהרבַאל ו"עה תנשב ליחתה ל"תה ךס יכ רמאו . הדבל רו"דו תלמ ןכ ומכו
 וב ףיסוה םג . תרכזנה ו"נתב תנשב לכיו , ןרחמ ותאצ ירחא םירצמב רוגל דרי

 ץמוא



 מ םלוע < הל קרפ יזהי
 םויב םירצממ ואצי לארשי ךיא םסרופמה ןמ תויה רמאש היארה תאזמ ץמוא

 בי"טכ ררסב םיושה תודלומה בשחמ התאשכו , ה"פ ע"סב הארנכ ישימח |

 ח'ר תליפנ ענמנה ןמ תויה אצמת , ט"מת םג ח"מת םיפלא דע רר"הבמ ,גצ"שת

 = תמשא לעו . ונ'תב תנשב אבי ןכ ךא , 'ה םויב אובי וב ו"טש ןפואב אוהה ןסינה
 םיהלאל טפשמה יכ םלכ לעו םינפ המכב לצנתה ע"פ לע הזב קולחל זעונ ותויה
 יתרכזש קזח םכחהו ינאו . תורכזנה ויתושרדמ תומוקמ ינשב ול אצמנה לככ ,אוה
 והומכ ינומכ יכ , רבדב םיברע

 ה"הגה

 יפ ךססל 55 סמוקס םוכ תסנכ (*
 כ"ז ףיכ) סכסס ירכד ם5 דיגסמ

 ססינד6 סמ לע ןיכי וככלו , סכתככ
 יתט קס ולכז ילת6 סנס . ועכעס
 ו'גסו ס"מס'יכפממ וכסס5 סכסל תועדס
 תועיכק ןוכססב יפננוכסס : ל"זו כתכ
 סימכסס | וכל | ולסמ רס6 | וכיסדס
 ליפוס סלסמ קדני ימ ןיפ לע וסרכ
 'ס .סויכ וקליפ סלופס: ןמ ללכתסו
 ויכסספ רייס ם"ר יכ .ןפופכ ןסיכ ו"ט

 וקלט וכ ו" 'ז סויכו 'ז סויכ סיס =
 דרי לויס ו'כ "6 סוי וקכספו , סחכ
 ורכע זס וכ וככסס סמ סנקו . ןמס
 וכ .ןוכ: למס | , סרילימ , ולס סב
 קיטס סתיס ולי סכ רסס ונ'סכ סנש
 סנססו סנכלכ ל"ק לוזחמכ (? "םימס)
 דלומו סילסמ ויגסכו ןוופסו תרכועמ
 קועס ג'י "5  סוי סיסס סנט ירטס
 ןסיג "כו , 'כ סוי ס"רו  ,סיקנס כ'כ

 יפפ 'כ סע ל עפ כו הס שש 1
 י"םכ כסכס ומכו סרופס ןמ סללנס
 וניפוככ ירכדמ (סילילמ ועסיו קוספ)
 דסד םינסל לכס . (לכיקע יבר 'פ)
 ןוכטס ןכסי סכ ס"מסכ כטסמס סלוע
 ס"מסכ 06 ירסש .לנכ וילע סועיכקס
 ו" = קנש  ספיס ליס וקני סמנע
 סטוטפ סנטסו סנכ55 ט"כק .רוזחמל
 '\ סויכ סיס ליסס סנסל ילטס דלומו
 סוי ס"לו סיקלמ ט"עקס סועס ו"ט
 סוי ןסיכ "לו סיללמ וינסכו ןווטסו 'ז
 סויכ 52 כ"ו , 'ג סוי וכ "פו ג
 וקלי = סילסלט .סנסכ סלו ופי 'ס

 ספ6 .סינמ ס"מתב ורכע רככ ס0₪ |
 ליל .כ"מפב .תכשל ירסת דלומ ספומ
 ס"כו סיקנס ס"פט קכ סעמ ןי6 'ד

 סוי

 ףיטלה לש ותעד והז יכ תוארהל יח ינדוע ינלוכי
 ותיאר יכ.םע .(* הככ לע ונשררי רשא לכל 'זנה
 םע קר הרשאמ  ינניא  תרכזנה  תודלומה ןמ
 ךלהמה פ"ע תועיבקהש תמאתה ןעי , רואב
 קחוד ינפמ ללה 'ר ימי רע .לחתוה אל הושה
 הלחתב לבא , ונינפל מ"פב ראבתיש ומכ תולגה
 הז לע ונוריעהש ומכ היארה פ"ע םישדקמ ויה
 * ונרבז רשא | מ"פב וב רברל :ףיסונו ה"כפב
 היה שרקו .האר הזכ השמל ה"בקה רמאשכו
 רחא םוי ומכ ברעמב חריה תוארה לע זמרה
 'תכש ומכ יתמאה םכלהמב שמשב הקברה ירחא
 העיבקה םויש ליאוהו , א"פ ה"ק 'הב ל"ז ם"רה
 רחאתמ וא םדוק אוה הושה ךלהמה ןובשחב
 רואב יפכו ה"פ םש ברה רכוש ומכ היארה םויל
 תואי אל הנה , םירכזנה ויקרפ ינשב שרפמה
 לבא םיושה תודלומה פ"ע אוהה ןסינ ח"ר אוצמל

 מ'פב הככ לע ונרבד עמשת דועו , םייתמאה ןמ
 יכ רבדה תמא | , לאננה. וניבר לע ונגישהב
 ראבש ומכ הושה ןמ יתמאה אצומ תויהל
 ךרטצי ,ו"טו ו"'פ שאר ה"ק 'הב  ל"ז ם"במר
 היהי הבלב רצה הזמו הלחת הושה תערל
 לע תעמש וירבד ! המ יהי ., םעט בוט ותיארל
 רתוי םלואו . ונ'תב ןמיסב םינשה הנמש תפסות
 לע ןכ ומכ זירפה הלאה םימכהה תעברא לכמ
 לא אב תשרפו ךל ךל תשרפ ל"ז גב"לר הדמה
 הנשה תואמ עברא יכ רשפאה ןמ המרש , הערפ
 ןכ םג םצק ןכבו , בקעי תריל דע וליחתה אל
 וירבדמ ןיבתש המ יפכ םינש ה"מל ביבס רחואמ
 תדוגא ךינפל יתדסי ירה .ונרכוש תומוקמב

 םיעפ | | א תיב
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 7 לוזסמל | ז"י סנטסו 'ס .סוי קחצי תודלות רפס לעב דבלמ וניטבשל םיעודי

 רינסכו .ןווססו תככועמ יסו ככ ייחב וניברו , ל'ז ן'במר תטש אוה םג םפותה
 ו"עו 5 סוי סלע ןסיג ם"לו ןיססס . -

 406 קוס וס 5 . 8 סו ןָב נה רכזנה לאננח וניבר רבד תא ןאיבהב רשא
 ד'כע .,.ו'נפכ פנס ןסינ ו"פ 'ס סוי תא בכעל ןהבש הושה רצהו , ותוא רשאמכ
 לחפ סוקמכ סג כתכע ספ יפל רטל .ה"עת וא ה"נת דע םא ח"מה רחא איהה הלואגה
 רק ססימע וול סחקז ויטמשוק>  ,ךחאו ..וחלא םהירברמ הלגנה לככ רחויו תוחפו
 ונימאי אלש ךדי לע תואל יהי , וחלש םהינפמ םלוע ררפה ןסר םלכ יכ ךתואר
 לבא , הילע קולחל ובל ברע ימ יכ ןפוא םושב האובנ תלבק הזב ורמד תויה
 תעדומ הנהו , הנממ הטונה אטחי אל רשא םיבותכה לע אמלעב אנרמא םה
 ללוכה רפסמה ןכ ומכ הברי , רומאכ םירצמ דובעשב םינשה ךס תוברב יכ תאז
 יפ ךשהא אל שורח תצק םע ליכשתו עדת ןעמל םג ,חרכהב םלועה תונשל
 שורדב ואצמנ הרותה תא םישרפמה ןכ םג םירצונה ימכח ןיב יכ , ךעידוהמ
 אלה . רתוי אלו םינש שמחל הלוע םתוניב שרפהה לבא , 'ופלחתמ תועד הזה

 תעד ךיא הארת ונא"מופילה תלשלש ךינפל הקת יכ הלקנ לע
 םהימכה שאר ןכ םג זחא וכרר רשא ויתוחולב ירסקקה ואיביסביא

 וגו"או םירהבה תשרפב וט"אטסוטה ןכו ,תומש רפס לע וישורדב

 םהרבא תויהמ ולחה הנש תואמ עבראה יכ אוה , לארשי ינב בשומו בותכה לע
 ךליאו קחצי תדלמ תונמל יוארה ןמ הז יפל תויה םע יכ ורמאו , םינש ה"ע ןב

 םירחא ספאו . הנהה םינשה טרפ לע .בותכה קד אל ל"תה םולשתל םינש ה"ת

 תעדל םיכסה םלצא רבכנו ןורחא ונאטי"אגה םללכמ רשא םהימכתמ
 אל םגשב , םיעבשה תנשמ ולחה יכ ע"או י"שר תעד ןכ םג אוהש וניתובר

 ורמא םיבותכה רותימ ע"סד ק"פב הנה יכ . המה ובתכ רשא שרדמה םעטמ
 התיהש ורמא םירכזנה םירצונהו ,םירשכ רואב ונדוע התיה םירתבה תארמש
 ותאצב הנש ה"ע ןב םהרבאו וילע בתכה ירחא םירופפה תעצהמ הארנה יפכ
 וצראמ םיעבשה תנשב ותאצ תעמ ול בשחנ ומצע םהרבא :תורג ז"כעו ,.ןרחמ

 = המ תניחבב "רצמ ץראב לארשי ינב .בשומו רמא בותכתשו , םירשכ רוא
 ןמ .הבורמה קלחה םייתסנ ןכ ומכ הבו , רומאכ ,'הרבא תורג הב .לחוהש
 דע "ישארבמ "ידידי בחכש םיכסה ץבקת רשאכ היהו . וניתובא תורגב דעוימה

 םינומשו ה"כת ב"צר ונ"רת ףלא ונייה ב"לפ שאר םונקתעהש ומכ 'ירצמ תאיצי
 : וניתובר ןובשח לע רֶתוי 'ורכזנה םינש שמחה םינומה 'עדכ ג'נת םיפלא םאצמת

 תומוקמה ןמ אוה םג בשחי םישודקה םיתבה ינש ןמז ךשמ הנמאו

 - יתלבו ותצקב קר םיאיבנה ירופס ואב אל ינשה תיבה לע יכ ןעי ., םיקפוסמה
 ופוק דע םהירבד וכשמנ םגשב ןושארה תיבה לעו , ויתורוק תעב ףסכנה רואבה
 תנבהב ּופלחתנ םראה ינב תועד טפשמכו , תראובמ הריתס םב אצמנ אלה
 לע רקחמה ונבזע ירמ ןכבו . ערכה ילב םינוש םירפסמ ול ונמו ןווכמה

 ' ןמז



 ִי | םלוע הל קרפ ימי
 סחיתמה לע ונרבד יהי הזה קרפב הנה ,םיאבה םיקרפה לא ינש תיבה ןמז
 שארמ דגוה אלה יכ רמאנו , תרכזנה תקולחמה תבסו םוקמ עירונ יכ ןושאר תיבל
 - ארתבו ןיכרער ב"פו םילילאה תכסמרו אמויד ק"פ וניתובר ירבדמ ּהארנה יפל ךיא
 םתמעל.הנמאה . רשעו תואמ עברא ויה ןושאר תיב תונש , יתכוד המכו םיחבזד
 ןמ ורפסב הארנכ ירדנסבלאה הירירי הנה יכ , ונמע ינבְמ הלאה םימכחה ואצמנ
 ןינבה לחוה הב רשא המלשל תיעיברה הנשה ןמ הנמ , ב"לפב ונקתעהש םיתעה
 תונש לכ ותונמב א"יפ '' רפס  םיימורל ןופיסויהו .הנש מ"ת ונברח ץק דע
 תמסרופמ זא התויהל םיעבשה תקתעה ףרר חנ דעו םדאמ םהב רשא ,םלועה
 תונמב רתוי קדקרש הארנ ח'פ 'כ רפסב יכ םע ,ע"ת ויה ויתונש ךיא בתכ תומאב
 ואצי תלחתמה אקספב ותלבק רפס תלחתב יולה ד"בארהו :. יצחו ו"סת םתוא
 ךירצ יכ תמא .  ל"ת ויח תיבה תונש יכ איצוה הדוהי יכלמ תונש ךסמ ,םירצממ
 טפשוהי תונשב טרפבו ,המ תויעט םהה וירבד חסונב ולפנש שיגרהל התא
 םש ול אצמת ןכ לעו , ה'ב אלא םניאש ראבתה ה"דו םיכלמבו ח"כ םש ובתכנש
 ברחו םינש ז"כת רמעו תיבה הנבנ ,ךומסב ול אצמתש המ ןכו . ל"ה ףולחב ג'לת
 ומכ םינש שלש רמול יוארש אוה יארו , םינש עבש המחלמ וב התיהש רחא
 ותעד ול אצמת רואבבו , ל"תה. ךסל תומילשמה ןה ןהו , םיכלמ ףוסב בותכש
 תמרקהב קחצי ןוד םכחה םגו , קרפה הזמ יעיברה קלחב איבנ רשא וירבדמ הז
 נ"בלרהו ,ל"ת ויה ןושאר תיב תונש יכ  'זנה ל"ז ר"באר םשב רמא םיבלמ
 .- בתכ רפסה ףוסב ינימשה תלעותבו 'ח השרפ םש רוע ןכו 'ז לאינד תשרפב

 יכ  ,יצחו ט"כת םאנמ תלוס וחמק ונערי רשא יחמקה םכחהו , יצחו ט'ית |
 בתכש ל'ז .י"שר לע וגישה ידמ והיצמאל ו"ט תנשב קוספ םיכלמ רפסב הנה
 ו'ט רסחמ ךניא .םא םיכלמה תונש'יפ לע תיבה תונש הנומ התאשכו , ל"זו
 אוה , םינש ה"כת תיבה דמעש אצמת היזעלו היצמאל תונמנה וללה םינשה
 יב ,.היאר הניא תיבה רמעש םימיה ןמ איבהש היארה : ל"זו בתכ ל"ז יחמק

 שלש רע תיבה ןינב תלחתמ הנמת םא . ןושאר תיב ימיב אצמת תונובשח ינש |
 , םישרח השלשו םינש רשעו תואמ עברא אצמת רצנדכובנ וילע אבש םיקיוהיל
 תואמ עברא םאצמת והיקרצל הנש א"יב לכו לכמ תיבה ברחש דע הנמת םאו
 יכ םיקדוצ ואצמי םנמא רשא . , וירבד ןאכ רע ,םישדח הששו עשתו םירשעו
 עברא תנשמ הרוהי יכלמ תונש לכ ץבקתו ה"דו םיכלמ רפסב םיבותכה שקבת
 יחמק ישורפ לכב ינא יתיאר רשאכ ךתואר םע הזלו , והיקרצ תולג דע המלשל

 אסרגהש היבו הינימ ליכשת ,עשתו תואמ עברא םינשי םג 'ישדח םיסופדב רשא |
 רצקב אוהש הממ תוחפ היהיש וכשמהב ךסל רשפא יא הנמאה יכ , תשבושמ |
 ו"נאפ שיא קחצי ורודב לודג שרדמב הר'ריפ הפ יתאצמו יתעגי רבכו , ונמיה |

 הז םירפוס עבצאב "יבותכ יחמק ישורפ העברא לאנברבא הרוהי ןוד"ןובזע ירפסבו
 , הצחמו עשתו םירשעו תואמ עברא תמא ירבד רשוי םלכב רשא ןשונ הזו ןשי

 ןיאו יב |
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 = שלש תנשמ ןב יב | ןתפא רצב םג וברי הנוכנה אסרגה תאו ידע יב קפס ןיאו

 | םכחהו , הרעשה לא הנש םירשע םיבותכב אצמת והיקרצל א"י דע םיקיוהיל

 - םיכלמ שורפל ותמרקהב הגה יכ , םישלשו תואמ עברא םאנמ ל'ז קתצי .ןוד

 . חולה יכ ערתש יואר :ל"זו בתכ םש ול הארנכ הדוהי יבלמ חול ועיצה ירחא

 . תפירשו םלשורי ןברחש ונממ בייחתיו , םיבותכה יטושפ יפכ הפ ויתרדס הזה

 . רואד '] םהרבא 'ר םאנמ ןכו , הריציל ח"נש םיפלא 'ג תנשב היה וניהלא תיב

 . ותוא םלוע רדס לעב יפכ ךא ,  וירחא וכשמנ םינורחאהמ םימכחו הלבקה רפסב

 . תונשמ ותחפ ל"ז םהש יפל הז היהו ח"לש םיפלא 'ג .תנשב היה יטלחהה ןברחה

 ,.'ה .ינכזי םא וילע רוקחא ינאו , הגש םירשע והיזע תונשמו טפשוהו ןב םרוהי

 .| תיבהש .בתכ חולה שארב םשו , כ"ע תושעל יבבל םע רשא םלוע תומי רפסב

 .| .וירבדל ירה , האירבל ח"כו תואמ עשתו םיפלא תנש הנבנ המלשל עברא תנשב

 .| לואש .: ל"זו הנושארה ותמדקהב םש בתכ אירהב ןכו , ל"ת ויה ויתונש לכ יב

 .| דסח .יכל"מ רברל ןמיס , הנש האמ םתשלש ןיב וכלמ סיקירצה המלשו דוד

 .| יתלבה הילתעמ דבל .הדוהי יכלמ ם"י ויהש והיקרצ תולג רע םעבחרמו . םה

 ., םינש ג"צש וכשמנ םיעשר םתצקו םיקירצ םתצק ויהו , םהמע תונמהל היואר

 .ומכ ויהש עשוה תולג דע םעבחרמו | , םי"בוטו םי"ער תופוצ 'ה יניע ךנמיסו

 יעשרלו ךינמיסו , םינש א"מר ובשמנ םיאטחו םיער םלכ לארשי יכלמ ט"ו ןכ

 !ורמאב אוהה דומעה ףוסב הז .לכ תא םייקו רשא דוע ןכו , כ"ע םיהלא ר"מא

 \יבלמ .ט"יו םינש ג'צשל ועיגה ה'והי יבלמ מו יב דאמ דע אילפמ רבד:הז

 'תאמ אצי ךיא המתו , 'וגו םימי ףיסות 'ה תארי יכ .א"מרל קר ועיגה אל לארשי

 .רשאכ תונמל ערויה לכ הנהו , כ"ע הזמ ט"יו הזמ ט"י ויהיש תיהלאה המכסהה

 ץק רע המלשל תיעיברה הנשה ןמ תוהאשנה םינשה םישלשו עבש ףיסוי

 .תזחאו יחמקה רפסמכ םהש ל"ת קפס ילב םאצמי ג"צשה ךס לע ךלמש םיעבראה

 וכ ,  המצע תיעיברה הנשה ונינמ ןעי םישלשו עבש ונרמאו , ונרכזש ויערמ

 .ר"בארה ןכו , הנממ םישרח א"י וב וסנכנש ןפואב ינשה שדחב לחוה ןינבה הנה

 .* תיבה ןברח דע המלשל 'ג תנש ףוסמ םינש .ל"ת ירה ל"זו בתכ 'זנה ומוקמב

 .רפסמ לש ולה רקחמה יכ קחצי ןוד םכחה הז ירברמ ונעמש ןיחרוא בגא אתלימו

 ףיסותש ףלאב וליפאו , םידבכנו םיבר ןיריתמ ול שיש רבד אוה םלועה תונש

 | אתורקפא םושמ היב תילו ליטב אל .ךרבד ונל גוהנה ןובשחה לע ערגת וא

 .תיב תונש רפסמ ולעה רואבבו ןידמ לע ובשי םירכזנה םיריבא תדעו אוה ןכש

 .םלועה תויה לע הריציל ןינמה ןמ ףסכנה תודעהש. עדונ רבכו ..ל"תל ןושאר

 . המואמ תמזה הב ,םרוג רתיהו תוחפה ןיא 'א רמאמ ירזוכ םכחה רבדכ שרוחמ

 םיכלמב .בותכה לא ועינהב קחצי ןוד אוהו . ונינפל ב'מפב רוע ראבתוש ומכו

 .םהילא כ"ג ףרצו םלוע רדס ירבד איבה 'וגו לארשי ךלמ  םעבריל ו'כ תנשב

 ,המ לע ול ןיא הז םתער רמא .כ"חאו , ע"פל םימיכסמה  ארמגב ל'זח .ירבד

 ךמסהל |



 אי | םלוע הל קרפ ימי -/
 ְי

 תורשי םיבוהכה ןמ תורחא תונעט םדגנ יחמקה איבה רבכו 'וכו ויה םאש ךמסהל |

 התאשכו רמאש 'זנה י"שר ירבד איבה ןינעה ותוא ףוסבו .כ"ע .תעד יאצומל

 - 'ב םיכלמ בותכה לע המה אלה , 'וכו םיכלמה תונש יפ לע תיבה תונש הנומ

 תונש ךסב תועד ףולח ךשמנ הזמו רמאו םייסו , 'וגו תליא תא הנב אוה ד"י

 המצע השרפה התואבו ,כ"ע רפסה הז תמדקהב יתבתכש ומכ ןושאר תיב

 אלש םע רומג רורבבו , 'זנה תליא תא הנב אוה בותכה לע י"שר שורפ תא החר

 רתוי הריציל  םינשה הנומ אוהש ונערי 'זנה םלוע תומי ורפס תא תוארל וניבו

 ונרכוש המ לככ םורצמ דובעשב הנשה םישלש ףיסוהש הממ"ןה , ונל גוהנה ןמ

 רועו ., ל"תל הזה תיבה תונש ךס הלעהש הממ ןה , קרפה הזמ ןושארה קלחב

 ךורב רמאמ חספ חבז ורפסב ירהו . ונירבד ךשמב ול םארת םירחא תומוקממ

 םירצמ תולגש םיעד םימה תואלפנ הארו הטיבה : ל"זוו בתכ ותחטבה רמוש

 רמע ןושאר תיבו ,הנש מ"ת ץראב ובשי תיבה ןינב םדוקו , הנש ל"ת התיה |

 / ח"כת ינשהו (הלעמל ד"בארה ירבדכ 'מחלמה 'ונש שלש יתלב ונייה) ז'כת |

 טעמל בר ןיב םירתבה ןיב לש םינשה רפסמ יפכ וכשמנ םירברה לכש ירה

 םירכזנה םישרח ימכח 'עבראה ליכשמ ארוק ךיניעב :אופא ךיתיארה . כ'ע

 לש םינשה י"ת ךסב ל"ז םימכחה לע םיקלוחה ונתמואב ואב בורקמ סישרח

 ימכח לכ תלוזו םדבל יתבצה רשא  ןופיסויהו .הירירימ  רבל , ,ןושאר תיב |

 םכחה רכד דועב הנמאו . הלעמל ונעדוהש המ יפכ םהירחא םיכשמנה םירצונה |

 תוכלמ תונש לע ורמא ךבל לע םישתש ךריכזהמ לרחא אל יפב 'זנה קתצי "ןח |

 רברל ה"עב ףיסוא ןעי , ג"צת ויה והיקרצ ףופ דע לואש תלחתמ ךיא לארשי

 יכנא םג ,  רשיי רמאת אוהה ירבד לע יכ יתנמאהו , א"מפ ףוסב הזה ךסה לע

 התע סנשא אל הנה ינא , תיבה תונש ןינעל בושנ בוש ךא , וחומכ יבבל םע

 יתוארב ןכש לכ , ול אוה ןינמ רוקחלו 'זנה ןופיסויה ןובשח ירחא ץורל ינתמ-תא

 רמול הצרתנ םא ותולצנתה קחרי אל םגשב ,ונממ הזב ורוזנ םירצונה ימכח םג יב

 ול  רורב אוהש ג"בלרל :יצחו ט"יתה ךסו , רפסה יקיתעממ תועט הזיא לפנש

 ררפהל האר המ המיתה ןמ הרואכל תויה םע , יתרכז רשא תומוקמה תשלשב

 , וירחא רהרהל ןיא ותטש יפל יכ הארנ , ל"ת ונמש "רכזנה ויתימע תשלשמ וב

 ףיסוה םהילעו , וניתוברל םסרופמה ךסה יפכ םינשה י"ת הנמ אוהש רמאנ ןעי

 הזב םתודוא לע ונירבד עמשת רוע רשא הלא ןב עשוהל תונושארה עשתה

 לצא .ןמאנל קזחומ אוה םיתעה תונובשחב רשא והידידי ירבד םנמא + קרפה

 אוה ותעד תמאה תניחבב יכ רמואו , םהב ןנובתהמ לדחא אל םירצונה ימכח

 םה רתוי הנמ רשא םינשה רשעו , שפנ יחונ קחצי ןודו יחמקו ר"בארה תעדכ

 א"כ םיכלמ ונלצא בותכה םוקמב יכ , ןומא תונשב םיעבשה . חסונ תא ופדרמ

 וא"יטומאס רכזש ומכ הרשע םיתש וקיתעה םה , ךלמ םינש  םיתש ג'ל ה"דו

 תרעש לא עלוק אוה אלה הזה הנשמה רסוישכו , 'ט קרפ ינשה ורפסב ירצונה
 םירמואה
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 תופסונה םינשה תודוא לע ןכ םג ונרכוש ומכ) קפס ןיא הנהו .ל"ת םירמואה
 ..חרכהב ךשמי ,י"תמ רתוי ןושאר תיב ינש תויה תמאתהב יכ (םירצמ דובעשב

 ךרד ןיא יכ ,הנהה םינשה תפסות יפכ רסחי הריציל ןינומ ונא רשא ןינמהש
 ל אל הלאה םינשה םירשע ךסש םימימתה תצק רבדכ הז לע בישהל גישו
 ועלבנ םירכזנה םישרפמה תערל יכ רמאנ רשאמ , ללוכה ןובשחב דירוי אלו
 תויה לע ףסונ יכ ,ונברחל ךשמנב וא ןושארה םדוקה ןמזב םא ועמטנו
 אלה , הצוחה ותונמה עצמאב רשא רפסמל רשפא יאש ומצעמ לטב הז רטאמ
 ול רשא םיעבשה ךס ןכו ןינבה דע םיְרצמ תאיצימ וינפלש םינשה פ"ת ךס

 לובסי אלש םיבותכב םצמוצמו הלגנ שרופמ לבא םותס ונניא , תיבל תיבמ
 םג ,חרכהב םיעשת םיעבשה וא ק"ת הנייהת פ"תה םהירבדלו , רתיהו תוחפה

 (ג"כ קרפ שאר ןכ םג ונרכזש ומכ) םילילאה תכסמד אמק קרפ ל"ז י"שר אצמת
 ןברח רע םירצמ תאיצימ וכשמנ ונימכח ירברל רשא םינש פ"ש ףלא ותונמב יב
 ץ"תת ירה ונינבד י'תו ןושאר ןינב רע פ"ה , הז ןפואב ןתוא טרופ אוה , ינש

 םירשעה תפסות םעש ןפואב , כ"ע פ"ש ףלא ירה ינש תיבד כ"תו לבב תולגר 'ע
 רותלו שורדל ךבבל הנפי םאו . הנייהת תומימת תואמ עבראו ףלא תורכזנה
 ןברח דע האירבה ןמ וכשמנ רשא םלועה תונש יקלחמ קלח הזיא לע שיה

 תונש םירשעב טקלתמה לתה יכ רמאתש רע , עורגל קפס ליטמ םוש ןושאר
 אצמת , ןגוהכ הלוע ךסה אצמנו אוהה ץירחה יאולמב לטבתי הלא תיבה <

 תיארהש המ יפכ הברה םא טעמ םא ףיסוהל הנוילעה לע ודי הנשמה לכ אברראד
 רובעשה ןכ ומכו ;  םירצמ רובעש תפסותב םימיבסמה םימכחה תשמהב תערל
 , תיבה תונשב םיפיפומה ןמ הניעב תאוה הבושתה רמל אצמי רטלל אבה רכזנה
 טיעממהו הברמה ףירעה טרפה לעו ללכה לע ךרבדב קדצת הלא לכ לע יב
 , רומאכ הבורמ היה ןושאר תיב לש םינשה ךסש אוה ןכ םאו . ריסהה אל
 תולבוי ז"יה ךס ןכו , וניתובר ירבד לכב ךלוה בבוסה-םינשה י"ת רפסמ הנה
 ןברח רע ץראל ןפנכהמ ונמנש םיחבזד ארתב קרפו ןיכרעד .'ב קרפ ורמא רשא
 הטמש תוכלהר ' קרפ םר"הו םש י'שר בתכ רשא ןובשחה יפכ , ןושאר

 רערע םינפ לכ לע וב היהי ,םינש י"ת תיבה ךשמ תויה לע רסוימ אוהש
 ןורתי םעש הארת ןיעב ןיע םג . הלאה ."ינורחאה תעד לע הלעש תפסותה
 םא ,הרכהב תופסונ הריציל תונמנה ןכ ומכ הנייהת תורכזנה הנשה םירשע
 ,ג'מק | ןמיס ויתובושתב ביבח '] םכחה בתכ רשא םינשה חולב ליכשת

 לכ םעטו הלאה םיקלוחה יגלפמק יאמב תערל אוהו השקי רשא רבדה הנמאו
 : ונעמשת יכ ךנזא ילא הטה , םהמ רחא

 רע טבנ ןב םעברי תלחתמ לארשי יכלמ תונש בושקתו אצתשכל יכ עד
 , א'מר םאצמת , הלעמל ןכ םג הונרכזו םיבותכב וראבתהש המ יפכ עשוה תולג
 תנש רע םעבהרמ,ונייה , הלא תמעל ויה רבב רב רשא הדוהי יכלמ תונשו

 שש



 בי םלוע בל קרפ ימי
 הזמ דלויו . א'סר םאצמת ותמדא לעמ לארשיו עשוה הלג זאש והיקזחל שש

 "ת ויהי לארשי יכלמ ךרד ןברחה רע המלשל עברא תנשמ םיכסה ךצבקב יב

 יכ םימיה ירבדו םיכלמ .רפסב ירק ליז , ל"ת ויהי הדוהי יכלמ ךרדו , םינש
 , תוחול ינש בהכ םיכלמ תמדקהב קחצי ןוד םכחהו . ךינפל ךורע לכה הארת
 ולע םיכסהו , םהיתונשו םיכלמה ןורכזב הדוהי יכלמל דחאו לארשי יכלמל רחא
 , דחי םמיבספהל םישרפמה וטבחתנ ןאכ הנהו . ונרכוש המ  יפכ הזמו הזמ
 יא יוארכ םיבותכה חרוא ץורל וגתוצרב וילא םיולנהו יחמקה יניע הארמ לכלו
 םיקוספה תששב ונימכח ירבד לע ול אצמת רשא לככ , ל"תה ךסמ תוטנל רשפא
 תובסה ןמ תחא הארת אסאל שלש תנשב בותכה שורפבו ,ר"יפב יתרכז רשא

 ךלמ ברנל םינש הנמש ורבע ותערל יכ' , לארשי יכלמ תונש רוצקל סחימ אוהש
 רשא תומחלמה ינפמ ותוכלמב קזחתה אל ןעי ,וילא םתונמה יתלב לארשי
 הלא ןב עשוהל תונושארה םינשה עשת ןכ ומפ רוכזנ ונינפל ונחנאו , והובבס
 ,הב אצויכ וא תרכזנה הבסל םא וילא ונמנ אל אמלע ילוכד אבילַא רשא
 ןמזה תויה םע הדוהי יכלמ תונש ךסל עיגה אל לארשי "יכלמ תונש רפסמ ןכבו
 ירבד תא ןיבי ליכשמהש .המ רברל הלודג היארו ..דחי תותכה יתשל רבוע
 (טוידהה לשמכ) תושעל חרוט אוהש | , והיזע תוכלמ לע ונרכז רשא י"שר

 אצמת וללה םינשה ו"ט רסחמ ךניא םא : ונושל הזו ורמאב ,לענמה לא לגרה
 םיבותכה תווע הארנ םימתה ובבל לצא םג הוש ירה ,הנש ה"כת תיבה רמעש
 קחצי ןור םכחה םג .הזב יחמקה ותוא שפת רבכו , וניתובר ירבד תא םייקל
 י"שר לש אוהה וכרדמ קחרתה םינשה ל"ת ךס לע יחמקה תטשב קיזחמה
 ןימאהל אוה לקנ רתוי םימכחה תצקמ תערל יכ דבלמ , והבה והכמ תכמכו
 אל ןעי ךלמל ךלמ ןיב אסב תתיבש םימעפל לופנב לארשי יכלמ תונש ורצקש
 םילאר לכל הכו הכ הנפ לבא הדוהי יכלמכ םינבל תובאמ רימת םתוכלמ ךשמנ
 םיאור ונתויהב ןכש לכו , םימעפ ונמנ הדוהי יכלמ תונש יכ רמאנשמ , רבגו
 איבנה ידי לע ןכ םג הנמנ םיכלמ רפסב הדוהי יכלמל הנמנה םינש א"סרה ךס
 ובוט אל לכל רחא שדקה חור רמאת יכו .םימיה ירבד רפס בתכ רשא רחאה
 ירבד רבחמה יכ בושחל תואי לבא , רברה ןכ ,ודבל דחאה  ןמ םינשה הזב
 קר םתוא הנמי יתלבל סחיתונש רחא קדקר רבלב הדוהי יכלמל אוהש םימיה
 ןינעב רמוא ל"ז י"שר רשא תא אנ עמש םיכלמ רפס רבחמה לעו , תחא םעפ

 יתקדב לבא 'וכו  ןיהימתמ שי , טפשוהיל ז"י תנשב בותכה לע לארשי יבלמ
 אצמת הנהו.. 'וכו םהיתונש ןינמב קדקדמ וניאש לארשי יכלמ בורב יתאצמו
 רשא רבדה אוהו) לארשי יכלמ ןמז ךשמב המ םינש | ןורטח לע .הרורב היאר
 לארשי לע ךלמש והילמר ןב חקפ לע בתכ ו"ט 'ב םיבלמב יכ ,(הלעמל והונעננ
 םירשעה תנש יכ ןפואב , חקפל ז"י תנשב הדוהי לע ךלמ וחאשו ,הנש םירשע
 לארשי לע ךלמש הלא ןב עשוה תונש ןידה ןמו ,זחאל תיעיבר התיה חקפ לש

 ירחא
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 .בותכ םש הארת הז לכ םעו ; זחאל 'ד תנש תאזמ ליחתהל םהל היה הקפ ירחא
 תוכלמו ותוכלמ תונש אצמת רדימתו , לארשי לע עשוה ךלמ זחאל ב"י תנשב
 םינש 'ט וא 'ח גלרש ירה , ונרכזש .ב"יה תנשמ ותלחתה דוסי .לע תונמנ והיקזח
 :.עשה אלא ונמנ אל םינש ח"'י וא ז"י עשוהל תונמה תחת יכ , לארשי יכלמב
 רדסד ב"כ קרפ ונל והורוהש םה :ןהו רומנ .רואב ןכ םג וניתובר הז וראב רבכו
 עשה לארשי לע הלא ןב עשוה ךלמ וחאל 'ב"י תנשב בותכה לע רשא , םלוע
 ל"ת המ זחאל 'ד תנשמ ךלמ אלהו ןכ רמול רשפא , םנושל הזו ושקה , םינש

 עשוה לש ויתונשל והיקזה יכלמ תונש םוהיב ןכו .כ"ע ,ודרמל ? עשת
 , עשוהל תונושארה םינשה הנמש גולד ומייקו ורזח ג"כפ םש םג . ודרמל ושרפ
 הנמש , 'וגו בירחנס הלע והיקזחל הנש הרשע עבראב יהיו בותכה לע םרמאב

 ההש דוע הנמשו- תישילשל הינש ןיב הנמשו הינשל הנושאר תולג ןיב םינש
 םג ומיכסה הז לכלו , 'וגו לקה ןושארה :תעכ רומאה תא םייקל הדוהי לע הלעו
 םהמ דחא לכל הארנכ ל'ז קחצי ןודו ג"בלר יחמק י"שר םלכ ונישרפמ ןכ
 תולג יכ םש ךל ראבתי טרפב י"שר ירברמו .ונרכז רשא םיבותכה שורפב
 ןויע תא חקיו רושא ךלמ אב ו"ט 'בםיכלמב הבותבה-התיה איה תרכזנה הנושאר
 (יתבר הכיאד אתהיתפב ינמחנ רב לאומש 'ר רבדכ) ילתפנ ץרא לכ תאו 'וגו
 ב"י תנשב התיה הינש תולגו , ןחאל תיעיברה חקפל םירשע  תנשב היה הזו
 םירצמ ךלמ אופ לע ןעשנ הלא ןב עשוה זאו , ידגלו ינבוארל הלגהש זחאל
 ןורמוש לע רציו עשוהל עבש תנש אבשכ התיה תישילש תולגו , רושאב ררמו
 , םלשוריב לפנו 'דוהי ירע לע והיקזחל ד"י תנשב אבו , םינש שלש הצקמ הדכליו
 ומכ םלוע ררסב יונשו בותכ עשוהל תונושארה םינשה הנמש רבד יכ ירה
 וטאטסוט . םלצא לודגה שרפמה אצמת םירצונה ימכח ןיב .ןכ ומכו . ונרכוש
 ורקחב יהיו , עשוהל תונושארה םינשה עשת גולד םייקמו רשאמ ו"י 'ב םיבלמב
 תוישפחה תונש קר ול ונמנ אל יכ ל"ז םה ובישהש המ החד םעטה לע אוה םג

 ורמא אידהב ירהש , תונמנ ויה אל ימנ זחאל ןכ םאש , רכזנכ ודרמ ירהא
 ןתנו , םינש הנמש רושא ךלמל םידבעושמ עשוהו זחא ב"כ קרפ םלוע רדסב
 םעו הקפ יבורק םע עשוהל םהה םינשב ויהש תומחלמ ינפמ יכ רחא םעט אוה
 , ונרבוש בדנ תונשב ל"ז יחמקה בתכש המ ןיעכ , ותוכלמב קזחתה אל ץראה
 תנשמ וימי ךשמה םע יכ ,ו"י 'א םיכלמב ירמע ירופסמ וירבהל היאר איבהו
 םישלשו הנמשה דע , וינודא אשעב ןב הלא תא גרה הבש אסאל םירשעו עבש
 , םעהו ינבה םע ויתומהלמ ינפמ הנה ,ונב באחא ךלמו ירמע תמ זאש אסאל

 הצרתב ,הנש הרשע םיתש ירמע ךלמ אסאל םישלשו תחא תנשב בותכה רמא
 םירשעו עבשב ולהה רשא ויתונש הרשע םיתש ךסמ יכ ונייה ,םינש שש ךלמ
 תויהל ח"לה רע אסאל א"לה ןמ רשא םינשה קר ול הנומ ךניא רומאכ אסאל
 והלוכד אבילא ! המ יהיו ..רכזנה ירצונה ירבדמ ןאכ דע , תקולחמב תונושארה

 ראבתה



 / םלוע הל קרפ ימי
 אל: רבודמכ ויהש עשת וא הנמש עשוהל תונושארה םינשה יכ דאמ ראבתה
 לע וקזחתה ירחא וא ודרמ ירחא ישפח ךלמ רשא תונורחאה עשתה קר , ול ונמנ
 רפסמ לש ןריד ןודנב 1 ינא יח םלואו , ונרכזש םיצורתה ינש יפל תוכלמה אסכ
 ךלמ רבע היה הנהה תונושארה עשתב סא שוחימ תיב ןאכ ןיא הריציל םינשה
 דע חקפ תוממ ויתונש לכ רופסל תואי םינפ לכ לע יכ , תומחלמב דורט וא רושא

 'רשע שש ךלמש זחאל עבראמ רשא םינשה רפסמכ הרשע הנמש ויהש ותולג
 לארשי יכלמל רכזנה א"מרה ןובשחב יכ יאר הז לכ םעו , והיקזחל שש רע הנש
 ונמנ אלש תונושארה עשתה יתערלו , תונורחאה עשתה קר עשוהל ונמנ אל
 יצחו ט"יתה ךס ולצא תומילשמה תיבה ךשמב ג"בלר הנמ רשא הנה ןה ול
 בותכה שורפב ליבקו רבסד ל"ז קחצי ןודמ המיתהו . קרפה הזב ונרכזש ומכ

 רכזנה עשוהל ךשמה , והיקזח ךלמ עשוהל שלש תנשב בותכה לע םגו רכזנה
 בתכ רשא לארשי יכלמ חולבו , תונורחאה ןמ רבל תונושארה םינשה עשת

 .יוארה ןמ אלהו , עשת םא יכ עשוהל הנמ אלו םתוא חכש רכזנכ םיכלמ תלחתב
 , א"מר אל נ"ר עשוה תולג רע םעברי תלחתמ ורבעש םינשה רופסל הז יפל אוה |

 םיכלמה לכל .הכולמה ימי קר תונמל הצר אל םש יכ ותולצנתהב רמאנש םאו
 :עשוהל תונושארה םינשה עשה ךסש ונשקובמל יד הנה , דוע רוכזנש ומכ
 תונשל הז םעו , תיבה ךשמל ןיאכרעב ןתולעהמ סונמ ןיאשו םיתניב רבע קמח
 תוכלמ לש םינשה הנמשב יחמקה רבד הלעמל יתרכז יכ םגו . חרכהב םלועה
 םינשה עשת לע ומכ התע םהילע יתשח אל ,ונמנ אלש לארשי ךלמ ברנ
 ןב יול 'רו י"שרו , אוהה ותער תהמא הררבתה אל הנה יכ ,עשוה לש , הלאה
 רואבבו : ,יתרכזש עשתה לע ומכ םהב ול ודוה אל םישרפמה קחצי ןודו ןושרג
 הזו בתכש עשוה ךלמ זחאל הרשע םיתש תנשב בותכה לע ל"ז י"שרל אצמת
 זחאל עברא תנשמ ךלמ ירהש םינש עשת אלא ךלמ אלש רמול רשפא יא :ונושל
 םינש עשת רמול דומלת המו , הנש הרשע ששמ רתוי ירה והיקזחל שש רע
 ג"בלר םכחהו ,וירבד ןאכ דע ,םלוע רדפב היונש ךכ רושֶא ךלמב ררמשמ
 אל רושא ךלמ לש דבלב ביצנ ומכ- תונושארה םינשה עשתב ותויהל יכ בתכ
 רמוא והאצמת םימעפל יכ היבו הינימ יחמקה לע השקת ןפו , ךלמל זא בשחנ
 "יהי לודג יגחב בותכה לע ומכ רשעו תואמ עברא ויהש ןושאר תיב תונש לע
 טרפבו רמאק וניתובר לש םהירבדל.םש יכ ךתבושת , 'וגו הזה תיבה דובכ
 , א"נפב וילע ונירבד עמשת דוע רשא אוהה בותכה ישוק תא םכרד יפכ ריתהל
 ומכ ובתכ יפמו ויפמ הונעמש הנה תיבה תונש ךסב תימצעה ותרבס םנמא
 םיבר םג יב בתכש א"יפ 'ו רפס 'זנה ירצונה וא"יטומאסל הזחת התאו . ונרכזש

 אלו הדוהי יכלמו לארשי יכלמל םינשה רפסמ תא ןיוכל ואלנ םירצונה ימכחמ
 ארקנ וידידימ רחאל ותרגאב םלצא קיתעמה בתכש המ איבה רבד ףוסו , ולוכי
 ישוקו תושרפהה לרוגל הנה רשפ םיבותכה ןיב ליטהל עגיה לכ יכ , ילא'טיו

 םתמכסה



 הניב ירמא 6
 ךלוה יכ ,כ"ע קסע ול ןיא רשאל תואנ קסע אוהשו , והתל ונמז הלכי םתמכטה
 הנממ רשא ,ונ"יוקא םכחל השורפ יפכו ג"פ סוטיטל תרגאה תטשל הז ורובדב אוה

 ןכ פ"עא . חוכו םירוהיה תצק ןיב הז ןודנ לע היה ינש תיב ימיב םג יב החכוה
 : ללכב רשא אוה םג ןופיסויהו 'זנה הירידיו םלכ םירצונה ימכח ונרכזש תובסה לכל
 רמגנ אלש רבדכ לארשי יכלמ תונש ןובשח תא בוזעל ומיכסה ,םהירבד וירבד
 .. ונבתכ רשא לככ ותעיסו יחמקה ךרד לע הדוהי יכלמב וקבדיו , ותכאלמ

 םתישנ דימת רשא ל"ז םימכהה תוכזל הזב רמאהל ילצא ןוכנה םלואו
 עברא םא יכ. ןושאר תיב תונש ונמ אל המל ריבסהלו ונשארל ופ תרטע
 המ העמשא רע תוקיפסמ םבשחא רשא תובס יתש םנה הנה , רשעו תואמ
 .ונרכזש הממ הלגתת תחאה . ינומכ םתולצנתתב בייחה הנובת שיא רבד ףסוי
 ינעידוה ורמאב השמ ונינורא הקרצל הרומה תאמ ונעמש הלודג הרעה יכ ו"טפב
 יכרדב ןנובתהל ןדיד ןודנב ךל. שי ארוקה התא םג ןכש ,ךעהאו ךיכרר תא אנ

 ל"ז םהל אצמת יכ ירבד הז אלה . ליכשתו ןהב חילצת זא יכ ןריכהלו םימכחה |
 תאז אבוהו , ר'פ ח"ס השרפ 'וגו בוזת יכ השאו בותכה לע םינהכ תרותב

 . ק"פ תועובשבו 'וגו ןרהא ינב וכרעו בותכה לע ב"פ אמויד ימלשוריב אתירבה

 לכ אביקע ר"א , הברה םימי  לוכי , םינש םימי :םנושל הזו הבזה ןינעל
 טעומה תשפת תשפת אל הבורמה תשפת טעומ ועומשו הבורמ ועומשש
 , הלכ הניאש תחאו הלכ תחא תודמ יתש רמוא אריתב ןב הדוהי 'ר . תשפת
 אב המ .יכו הימהנ ר"א .הלכ הניאש הדמ ןירדומ ןיאו הלכ הדמ ןירדומ
 הרשע םימי רמוא התא םא , חותפל אלא אב אל אלהו לוענל וא חותפל בותכה

 , כ"ע תחתפ םינש םימי רמוא התאשכו ףלא אלא םיתאמ אלא האמ אלא םניא
 הדמ וז יכ חיכוהל ונל בר יהי כ'ג דחאה ידי רשא םירע השלש ונינפל ירה
 אכיאד םיקפוסמ ויהי םירחא םיאשונ לכ וא תונובשחהש םוקמ לכב ל"ז : םהל
 רשא קלחה תאו טעומה תא דימת םהל ושפתי , יכה רמימל אכיאו יכה רמימל
 לכ-לש ןוהילגר תעטקמ וז הבוצח יכ , וב תודוהמ טלמה לכוי אל דגנתמ לכ
 םהל ןכ םג ונאצמת 'זנה הז םללכו ,.הדמה איה ךכ אל רמולו קולחל םיאבה
 המ םעו . ךרואב י"שר תאמ םש ראובמו זגה תישאר קרפ ןילוחו הגיגחד ק'פ

 אצמנ יכ השקי ותערלו םיכורא םינמז םיבר םימי שרפ 'זנה וטאטסוט ירצנהש
 : תותדה ימכח םע הזמ רבדל יל ןמרזנ הנה , תעדונ יתלב הוצמהו םותס םלובג
 תוירסיקל ןשי וטסי"גידבו תוירויפפאה תורותל -ילא"טירקידה ןמ יששב ינוארהו
 רפסמב םלשנ ונה םיבר ןושלב רובדה , רשואמ הז ללכ 'וכו רפסמה רשאכ .קרפ
 אמק 'פ ושקהש המ 'זנה ךרדה לע ונימכח לצא תויה טופשת קרצב םג * םינש
 רמוא רחא בותכו ה"כ ןבמ רמוא רחא בותכ ,םיולה הדובע תונשב ןילוחד
 רשא םישמח דע "ישלשמ יכ , הדובעל םישלש 5 ה"כ וצרתו םישלש ןבמ
 , רפסמב ונילא ערותה ירתא ןכ לעו .ה"כב וליחתהמ : אוה טעוט ,בושי םב

 תונש



 די םלוע 'הל קיפ ימי
 .ךניאו רוטאכ הרצק וזו הכורא וז שדקה יבתכמ םיכרד יתש 'זנה תיבה תונש

 לכש רמול רחי ודסונ םינזורו ןנברל והל אחינ ,, רשכת וזיא טלחהב עדוי |

 יעדומל םיבותכה בושיב ונא םיכירצ פ"כע יכ ,חבושמ הז ירה הרצקב קיזחמה

 אוהש טעומה רפסמה לא םכשמל םכרד םיקירצ וזחאיו , ולאל ולא םתוטהלו
 תויה םירכזנה םיכסה ינש תאושה לע םבשחב יכ תינשהו . רשעו תואמ עברא
 התיה לאָרשי יכלממ ךלמל ךלמ ןיב יכ רמול םא , םיתשמ תחא חרכהה ןמ
 הנש 'ירשע המ ןפואב ונמנ הדוהי יכלמל'יכ וא ,הנש םירשע לש אסכ תתיבש
 רתוי םבל הטנ , תערה לוקשו ארבסב היולתה וז אתלמב הנה ; םימעפ יתש
 ילב הרואכל בלה לע הלועה ןמ תמאב ונחנאו .םימעפ הלאל .םתונמה טופשל
 רשא םיבותכה יטושפמ םהל םתאצב םיללהתמה "ירכזנה םישרפמה ירבד תמיגפ
 ואר רשא השעמל תוכלהמ הז לע ל"ז םחבשנ ,ונתאמ ונחבי אל התע תעל
 םירש ורסח אל הלאה תורודב הנה תוינומדק ןנובתה יתלב םג יכ .וניניע
 , שפנה ןוקת שקבל םלועה ילבהט רזנהל םא תובאה רשא , םירבכנו םילודג
 םתחת םיכלומה תא ךירדהל וא , ילוח וא הנקז .תמחמ תואלתה ןמ חונל וא
 םוכילמה םהייחבו םינבה תא תודומחה םהידגב ושיבלה , םלצא רשיה ךרדה לא
 םיתעה בתוכל םוקמ אצמנ יכ ןפואב ןכ ירחא םימי וכיראה םג , תצקב וא לכב
 הברה תויה סע , ךלמל ובשחה םוימ ןבה לעו ותומ םוי רע באה לע תונמל
 יכלמ תצק לע ל"ז םה ובשח ןכ . הלא םתובא ימיב םינבל תועלבנ םינש
 ךשומה לארשי יכלמ תונש רפסממ ךינפל טוחש רושו החכוה תצק תויהב הדוהי
 ךמסו הרעה הדוהי יבלמ לע םיבותכה ןוגגסב םתעדל אצמהמ , הזל םתוא

 הלאה תובסה .ינפמ ל"ז םמיכסה ירחא יהיו .והיזעו טפשוהי ןב םרוהי רבדב

 לא ןפוא םושב םטבמ היה אל הז םנינמב הנהו , לארשי יכלמ ךרדב זוחאל
 ה"כב ונחכוהש המ יפכ ןמז וילא םחיל וגהנ אל םלועמ יכ הריציל םינשה ךס
 ומכ תמגפנ ותארוה מ"מ ןיא ריסח יא ריתי יא םלועה שודח ןינעל םג , וניקרפמ
 רחא לכ לע בותכב ראובמה ךסכ הכולמה תונש קר ונמי יתלבל ורחב , ונרכוש

 םג לארשי יכלמ תונש רפסמב רס אלש סלוע ררס לעב הארת ןכ יכ: . םהמ
 ךס שרוד לבל הלגנ קדוצ ןובשחב רחי םהש רפסב בותכה ןמ 'זנה עשוה רבדב
 , םיעבראה ותנש רע המלשד תיעיברה הנשה ןמ רשא ז"ל וא ו"לה םעו , א"מר

 יתלב , י"ת םנה ןברחה דע והיקזחל שש תנשב עשוה תולגמ וכשמנש ג"לקהו
 , והירכז לש םישדח הששו שבי ןב םולש תוכלמ לש רחא שרה לע ריפקה
 םע ,עשוהל תונושארה םינשה 'זנה םנובשחב ףרצל ונאמ הזה רברה ללגבו
 םהב וחוה (וניתובר תעד ללוכה 'זנה םלוע ררס לעב ינוצר) םמצע םהש תויה
 תתיבש התיהש והריד אבילא םג הנוי וליפא ןכו . רומאכ םיתש לבא תחא אל
 התונמל םהל היה אל הז םכרד יפל הנה , ךלמל ךלמ ןיב תודחא םינש אסכ
 יכ םהב ראבתהש המ םע אלה . ונרכזש ומכ םיבותכה ושע ןכש םתואר ירחא

 תונש
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 הנה , רבודמכ ח"י וא ז"ו ויה ותולג ןמז רע חהקפ תומ ירחאמ עשוה תונש

 'ב םיכלמב רומאה קר וילע  בותכה אצמת אל תורכזנה תובסה יתשמ וזיאל
 תא םרמשב המכחל ל"ז םחל תאז יהתו ,םינש עשת לארשי לע עשוה ךלמ : ז"י
 תונש הנומ התאשכ הלעמל ונרכז רשא ל"ז י"שר רבד והזו , שרקה יבתכ ךרד
 ךשמ לע םהירבד םסרפתה ירחא דוע ןכו . 'וכו םיבלמה תונש יפ לע תיבה
 םהל ןמרזהב םג הנה , 'זנכ הכולמה הונש תניחבב םינש י"ת ןושאר תיב
 ת"ית רמול ןוכנה ןמ היה תמאה יפל יכםע ,ומצע רצמ תיבה ךשמ לע רברל
 לבא ; םינוש ןיררצל תונובשח לוק איצוהלו העוקתה דתיה תא שימהל וצר אל
 ) רפסב בתכנה ןמ הנושאר כ'ג אצויה י"תה רפסמ לע דימה םהירבד לכ וצירה

 = .המוקממ הזז אל הנושאר הנשמ א"פ ןישורקו תועובש תרמזשירב םרמא ךרד לע

 תויה םע םיואתמה םעה לע רשא השמ  ונינודא ורבדב ןמאנה הארת אלה
 תואמ שש םירוקפה םגתפ עמשה ירחא , אבצה יאצוימ רבל םיפלא המכ םללכב
 ילוא תינש תאזו , 'וגו םעה ילגר ףלא תואמ שש רמול יתאו טקנ היכרס ףלא
 , רומאכ םשל הכז רבכ רשא י"תה ךס לע םהירבד םדימעה םעטב ןכ םג תואת
 ושח אל המָימת הירישעל ועיגה אלש ירא רסנמלשל עשוה דובעש תונש יכ
 םיפלאה תשלש לע ריפקה אל 'זנֶה ורובדב השמ ונינודא ןה . תרוסמב םאיבהל
 םג .ףלאה תואמ שש לע םירתי םמצע ליחה ידוקפ ויהש םישמחו תואמ שמחו

 םיששה קר םלכ םיפוצרפה תא ללוכה ךסב ורכז אל םהילע שיגרה יתלב תמאה ימבח |
 רודה ורמאל רוד ארקנ ךסה הזש ךלוה רוד קוספ תלהק שרדמב כ"ג םרמאכ ,אובר
 אוהה םוקמה לע ר"בו אביקע 'ר 'פ תבשו ז"מ רועילא 'ר יקרפב ןכו . הזה ערה

 יכאלמ אובר םישש םא יכ ורכז אל , םינחמה תלוחמכ קוספ הבר רישו םינחמ
 םיפלא יטרפ םתויה םע לארשי הנחמ לש אובר םישש דגנכ םירתכ ירשוק תרשה .

 םיואר ויה אלה עמשנו השענ םרמאב םעה לכ תיראש םג יכ דבלמ ,רתוו
 תריב תיעיברה ותנשב ןינבה לחה המלש יכ הארת '\ םיכלמבו . רתבה ותואל
 םהש ינימשה שרחה אוה לוב חריב א"יה ותנשב והלכיו ינשה שדחה אוה ויז
 ילב םינש עבש והנביו רמאו בותכח םייס ז"כעו , 'ישרח העבשו םינש עבש

 םתושקהב ה"רד ימלשוריב ל"ז םהש ומכ הנה יכ אוה ןידו * המהה םישרחה ןורכז
 םינש עבש ךלמ ןורבחב בותכ 'ה 'ב לאומשב רשא דוד תוכלמ תונש לע
 המכב ז"כעו , יצחו םיעברא םהש שלשו םישלש ךלמ םלשוריבו םישרח הששו

 הבורמה ןובשחה + ל"זו וצרת , דבלב הנש םיעברא ךלמש וילע בתכנ תומוקמ
 לש הזה רברה ןכ ; ונינפל מ'פ ה"עב דוע הארתיש ומכו טעומה תא עלוב
 : ש"בו , םהילע ודיפקה אל י"תה ךס לע םרכזל יוארה ןמ היה רשא םינשה טועמ
 :.ונרכזש ומכ עשת וא הנמש ויה םא "יבותכה טשפב םמוצמצ תתמא םלעהב
 תעמ י"ת ךס תיבה תונש לע ונימכחמ םסרפתה ימעטב ונל הארנש המ והז

 םלואו . רתוי םינש תצק והדיד אבילא םג םתויה םע ,ונברח רע ותונבה
 ןמ



 וט םלוע הלקרפ ימי "
 ותלבק רפס שארב ר"בארהל אצמנ ישילש םעט הז ןינעב רוכונש כ'ג תואנה זמ
 ל"ת ויה ונברח דע תיבה ןינבט :ל"זו בותכ םש יכ הארתש שרפהה םע ךא
 ונימכת לבא (קרפה הז 0 בורק ונחכוהש ומכ תועט אוה ג"לת ךס יכ) הנש

 וב עגנ רבד אוהו , ב"ע תוָכלְמה בשחנ אל םיקיוי תולג תלחתמ יכ י"ת ול ּונמ
 ל"ז םהש ונתוארב הנהו . הלעמל ונאבהש י"שר לע ותגשהב ל"ז יחמקה םג
 ךסב תורמסמה ועבק' המודיש רחא םעט לכל וא תורכזנה תובסה ןמ וזיאל
 שרקה לא ןרהא אבי ת"אזב ןינמכ תושררמב אצמנה לכ יכ רמול ונל שי , י"תה
 הנקה ןב םוחנ שרדמבו . כ"תו י"ת רואמל ת"יתכ ,כ"ת ינשו ,י"ת ןכשו ית"נכשו

 םנה לכא קדקורמה רפסמה וב ונוכ אל , הלאל המודהו י"ת שארב תישארב
 ןיכרעד ינשב ורמאשכ ןכו , ולחהש ךרדב םיקיזחמו תרבזנה םתטשל םיכלוהכ
 ר"טק הבושת ביבחה רבדכ םתנוכ , תולבוי 1" ונמ ואציש דע ץראל ואבשמ
 הארת םיחבוד ארתב 'פב יכ דבלמ , הככ םתונמל יואר היה 'זנה ןובשחה יפכש
 ןיא , תורכזנה תולבויה ןינמב םתורוסימ רחא אוהש וקלח םינש עבש םהמא ךיא
 ושבכ עבשדמ ורמאש ,אנהמא קר  וילע היאר שממ םהירבר יפכ ל"ז םהל

 עבש ל"זו י"שר םש בתכו , וקלח ימנ עבש (םיבותכה ןמ וחיכוהש המ יפל)

 . אריפק וילע ןיא רבעש הזב רתיהו תוחפה פ"כע יב , איה אמלעב ארבס וקלח

 רשא המ ישוק לע וריעה ירחאש ה"לק "יס המורתה לעב רבדל בורק הז לכו
 , א"כת תרחא הניחבבו ט"ית ינש תיב תונש תונמל יוארה ןמ היה תחא הניחבב

 ארקמה ןושל ושפת ימנ יא , םלשו ןווכמ ןובשח כ"ת םַהל וחקל : ל"זו בתכ -
 תוניחבב דאמ לכתסה ארוקה התאו * תיב לש כ'תו תולגד 'ע םיעבש םיעובש
 ןנברל ןנברמ  השקי יכה ואלבד , רתוי אלו י"ת םרמא תובסב טרפבו הלאה

 םילפוכמה םהירבדלו י"ת תיבה תונש ונטי ךיאה , יסוי 'רל יפוי 'רמ טרפבו
 ךל הנייהת םג ,ונרכזש ומכ עשוהל תונושארה הנמש ינפמ ח"ית םנה ע"פב

 יסוי 'רל יסוי 'רמ טרפב יתרמאו . ואוביש םיקרפב ןהילע ןוזח דוע םא תרמשמל
 םשב םג הז קרפב והונרכז רשא עשוה תונש תנומש לע ע"ס רבר יכ עדת ןעי
 רומאה דבלמ ומצע יפוי 'ר םשב ואיבה םיכלמ רפסב ינועמשה טוקלי , ל"ז י"שר
 ןומדקה טוקליב םגו , "יסוי 'ר הימהסד ע"ס לע ןפוד אצוי '5 ףוסו לרעה '5 ףוס
 לבוקי אל םירכזנה ונירבד יפל הנהו . והיתאצמו והיתשקב ,ט"יפב יתרכז רשא
 ותוא ע"פ לעב יפכ ,ל"זו הז 'פב הלעמל רוכזה קחצי ןוד םכחה בתכש המ ךלצא
 ו"מש םיפלא 'ג רמאת לבא 'וכו ח"לש םיפלא 'ג תנשב היה יטלחהה ןברחה
 י"ת ל"ז םתונמ םעט יכ רמאש המל םיכסת אל ןכו ,חרכהב רתוי םינש 'ח םהש
 םרוהי תונשב תועלבנה םירשעה יוכנ ירחא הדוהי יכלמ תניחבב אוה םינש
 רשא לארשי יכלמ לש א"מרה ןמ דבל אלהו השקי הנה יכ ; והיזעו טפשוהי ןב
 ךשמנה ןמזב תופדועה עשוהל תונושארה םינשה הנמש שי העלבה םוש םהב ןיא
 , הדוהי יכלמל ןה לארשי יבלטל ןה עשוה תולג דע תוכלמה קלחתה תלחתמ

 ןפואב
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 ח"ית ךסה היהי ןברחה דע עשוה תולגמ רשא ג'לקהו המלשד ז"לה םעש ןפואב
 ףפתל ךריב בכעמ ןיא  ,רבורמכ לארשי תוכלמ תונש ונמש רמוא התא םאו
 ומכ ויתומחלמ וא עשוה תודבע תונש תנומש והדיד אבילא םג ךכ רחא
 םירשע יוכנ םע הדוהי יכלמ ךרד .וקיזחהחש רמול ץחלת םא לבא . ונרכזש
 פ"בע תוכירצה הלאה םינשה תנומש כ'חא ףיסוהל דצ תראשה אל ,םינשה
 . ונל קיזחנש םיכרדה ןמ וזיאב תונמהל

 רבלב םינש י"ת םתונמ לע ל"ו םדעב ונצלהש המ לכ םע הנמאו
 תעברא ומכ הזב םהירחא רהרהמה  וקיזחי אל םמצע םהש קפס ןיא ,רומאכ
 ויה םא ולדחי אלו ער קלח םושלו ויתוברב טעובל וא ןרפכל םירכזנה םישרפמה
 ןומהמ היהיש הזיא םנוצר דגנ המדי ילוא רשאב , וירבד תא ןוחבלמ םויכ ונתא
 ירקעמ הז ןובשח ןיא ףוס ףופ יכ , םעט ילב ביר לע רבעתמו רבועה םינרמלה
 םהל המדקש עבטמ וניאו , הוצמו ןיד לכ תריתסל אמרג ותריתס אלו תדה
 תויכלמה ראש ימי תיארב אבי רשא ירכנה םג יכ רע ; וניבר השממ הלבק וילע
 רבדכ ל"ת ויה תיבה תונש יכ חיכוהל , הילע ונוריעהש ומכ הקוח תיארנה
 תאז אנ וניב . תעמוש ןזא וילא תתמ ונאמי אל , ותטשל םיכלוהה רתיו יחמקה
 תוחולמ :ל"זו .רמא ,  םירצונה ימכחמ דחא ינפ לע חפמ רשא סע יליכשמ
 םעבחר יכ / ראבתה םיתעה יבתוכ דתיו ואיטומאס תוחולמו ירסיקה ואיביסביא
 רושא ךלמ סינ"יטפואל לא ג'ל התיהש יניט'אלה ךלמ הבלאל ד"ל תנשב ךלמ
 םירשע תנש רע איהה הנשה ןמ יכ ראבתה ןכו , םירצמ ךלמ קשש לא תיעישתו
 םירצמ ךלמ ןוקבאסל הנושארו רושא ךלמ רסנמלשל ז"יו י"מור ךלמ ול"מורל
 םג ןכ םא , םינש א"סר וכשמנ עשוהל הנורחאו והיקזחל תיששה התיה רשא
 ןפואב , חרכהב םינש א"סר וכשמנ והיקזחל תיששה דע םעבריו םעבחרמ

 , םינש תעלבה יתלב ןבתככ הדוהי יכלמ ןובשחב קיזחהל ונל שי יב ראבתהש
 רעשנ םא םה םג וברי לבא םתונש ורצק רשא לארשי יכלמ ךרד רובעל אלו
 יתרמא אל ונימכח תולצנתהל ינאו ..םעט הזיאל תוקפספה המכ םתוניב ויהנש

 לבא ,דאמ ונלצא ונמאנ אל םהילע יתרמע הנמא רשא הלא ךיתודע וילא -
 . תומדקה ונימאה לע קשאנה רקוחה תוכזל 'א רמאמ ירזוכ םכחה רבדכ ויתינע
 תוטנל רחב ערכה ילב שודחה לעו וילע ולצא תוקזח תויאר וינפל ותוארב יכ
 הניחב וזיא וא הלבק ול התיה םא לבא , ויתוקפס וטעמ ולכש יפל רשא רצה לא
 לרתשהמ קפס ילב רסח אל ,שודחה תנומא לע ונחירכת רשא רחא רצמ
 ב"ח הרומה ברה ותוכזל ןכ םג בתכש ךררה לע , דגנמ רשא לכ לטבלו המויקב
 רואבו הלאה םינשה ןינמב ונימכחל םעטה ןכ ; ונממ םירחא םיקרפו ו"טפ

 םירצונהו םידוהיה ןמ םתלוז לכ םגשב ונרכז רשא לככ וילא םיפחיתמה םיבותכה
 יכ , ותלוזו יחמקה בתכש המ יפכ םהילא תוארתהב רחאה רצל וטנ םירכזנה
 טעמכ םיקוחר הז ןינעב וניתובר ישרדמ יכו | וילא םאיבת םירופסה תצורמ

 ןטושפמ



 ומ , םלוע הל קרפ* ימי
 ול ןיא רברכ תינוציח הניחב לכ בוזענ יכ םלואו ,שדקה יבתכ לש ןטושפמ
 ךס ןיב רשא הזה שרפהה תא טופשל ונל תואיש ללכב רמוא , ונלצא רחש
 לבא , רומאכ םיקלוחה םינורחאה תניחבב תקולחמ כ'חאו םתסכ אל ל"תל י"תה
 . שרופמ הניד. רשא הב ולחהש םינומדקה תניחבב םתס כ"חאו תקולחמכ

 םינפה לכלו ,וניתובר תעד אוהש םתסכ הכלהד תוינעת ררס יהלש ימלשוריב
 לא םפרצלמ סונמ יא והדיד אבילא םג יכ יתנמאה עשוהל תונושארה םינשה
 ודוח םירצונו םידוהי םישרפמה לכו ע"ס לעבו רואבב :םרכז בותכה ירהש , ךסה

 ןעילבהל ןיא יכ ..הריציל םינשה רפסמ תא תופידעמ םנה חרכהבו ,'זנכ םהב
 ןעי , ונימכה ירברל הדוהי יבלמ תצקב המודיש ומכ םתובא לע םינב תונשב
 ,טבשל טבשמו בא תיבל בא תיבמ טרוממו ךשוממ םילארשיה תוכלמ תויה
 / הזל הזמ קפסו ישוק םוש יתלב ומצעל שרופמ םהמ רחא לכ תונש ןובשחו

 לע אלא ורמא אל ונימכחש המ םהב רמולו םהיתוישרפ ברעל ונתוא איבי רשא =
 ןכ פ"עאו . ונראבש ומכ ח"ית ךסל עיגי םתונש לכ ףורצש ןפואב , הדוהי יכלמ

 י"ת .ויהש לארשיב םיכלומה תונש יטרפ לע ןושארה לוקה ל"ז םתאמ תאצב |
 תונשל הז םעו ומצע תיבה ךשמל םחיתמב םג הנה | , 'זנכ ע"סב אצמנ ןכש
 הנהו ןברהה ןמ דירומ וא הלעמ ונניא אלה יכ ,םמעט תא ונש אל הריציה

 רבדה תא :םג הנהו . וניהלא תרזעב רוע ראבתיש ומכ תינרות הניחב םושב
 ונימכתש רמולו קוחדל ךרד ןיא יכ , ליכשמ ארוק ךילא רברמ לרחא אל הזה

 [ רמגנשמ וילא תונמל .וליחתה לבא ןינבה תונש עבש ונמ אל י"תה  ךסב |
 ושע ןכ אל המל הנושאר השקי ןעי ; עשוה דובעש ימי תונמהל ובשח ןתרומתו
 תנש ןינבה רמגל תינימשו ארזע ה תיעיבשה תויה ורמא רשא ינש ןינבב
 םירבדה ןיארנ אלה ,ל"ז ם"במרל הטמש 'המ י"פ הלקנב הארנכ :, תיבה ינפב גו

 'ו םיכלטב בותכה ןמ םהילע השקי דועו . הלאה תולובגב םכרר איה וז אל יכ
 לע הלועהו . םירצמ תאיציל פ"ת .המלשד תיעיברה הנשל תיבה .תלחת םחיש

 הנה יכ , 'זנה ונינב תישארמ ונינמ וליחתה ל"ז םהש רורבב ונתואר אוה לכה
 + ובשמנ םתערל רשא םינש ףלאה םתונמב ךיא אצמת םילילאה תכסמד ק'פ
 ןברח רע ובשמנ רשא פ"ש ףלאה רמאת וא , םינוי תוכלמ דע םירצמ תאיצימ
 הלעמל ךיתיארהש ומכ םיתניב קספה ילב פ"תה לא ףכות םינשה י"ת ךס , ינש
 דיפקנ אלש דוע חנוי לבא . ג"כפב כ"ג ראובמ רתויו לז י"שר ירברמ הז קרפב |

 ןינעל הנה , רבלב םינש י"ת תיבה ךשמ תויה םייקנו רשאנש ןפואב הלא לע
 , הטואמ םיחיורמ ונייה אלש אוה יאדו םישקבמ ונחנא םתוא רשא הריציה תונש
 ןובשחהש ןפואב י"תה ךסו ןינבה עבש ךסו פ"תה ךס בשחל ךירצ פ"כע יכ

 רחואמ ךס םושב ןרבאלו ןעילבהל רשפא יאו , רתוי םינש עבש הברי ללוכה
 םישרפמה תונש םירשע ךס לע הז קרפב ןכ םג ונבתכש םעטה ןמ , םדקומ וא
 .ונימיב הרהמב ןנוכיו דוע הנבי ינשה ןינבה תונש לע ח'לפב והרכזנ רוע רשא

 ומכו
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 'ינשה י"ת ונמ .אל וניתובר יכ ונרכזש ר"בארה רבד היה תמא םא ןכ .ומכו
 הריציל ןובשחה לע ףיסוהל ךרטצת יכ קפס ןיא , םיקיוהיל תישילשה דע קר
 לכה תיבל 'תיב ןיב ורבע רשא םיעבשה יכ ,ןברחה דע וכשמנש םירשעה
 יתמש רשא םירכזנה םירבדה לכ םע יחא 8 . הלא דבלמ ויהש םיעדוי
 תודעומהו םישדחה ישאר תועיבק לע הבד איצוהל רהמי לא ךבל ךינפל
 < תונש לכב דחא שרח 'יפא ערוג וא .ףיסומה לכ אלה ,רמאל ילא תושקהל
 = ךוטצי יכ םיושה תורלומה שאר תויהמ ר"דהב ןמיס החורו עיקפמ ונה הריציה
 , והתל תועיבקה ןובשח ריזחיש המדתו שדח לכל גצ"שת ב"יא עורגל וא ףיסוהל
 לאננח וניבר םישרפמה תשמח הנצו ןגמל .הזב יל םיקהל יתלוכי רבכ אלה
 ןמז רחא ןהש המ וא הנשה םישלש יפיסומ ףי"טלהו קחצי ןוד ג"בלר ן"במר
 תעברא ןכו , קרפה הזב זנרכזש המ לככ 'ירצמ תאיצי  ןמז לש תואמ עבראה
 ןושאר תיב ךשמב הנשה 'ירשע יפיסומ קחצי ןודו ג"בלר יחמק ר"באר םישרפמה

 םדעב .ךסה בישי המ הערל תאזכ םתמועל רבדו הלחת אנ אצ ךל רמולו , 'זנכ
 ןחבהל 'יואר םהירבר רשא םינורחאה תישאר יבוקנמ םלכ הנה יכ , ךתחכות לע
 םייקל י"תה ךס תוכזב יתכפהש המ םע ינאו . ישוק םגישי םא םצורת שקבלו
 ישורפ תא לוספל תחצנ היאר ידיב ןיאו יתלספ אל ,ונימכהמ .רמאנש המ
 = הנמאה . וקרציו םהידע ונתי םיבותכה יטושפ םתערל רשא םירכזנה העבראה
 םלצנתה תואנה ןמ היה רשא תאזה הגשהה לע אברדא םתילטב הסכתא אל
 .םיעבראה קרפב לבא הזה קרפב אל ,המוח םהל םג היהא ה"עב ינא הגממ םה
 'זנה 'מ 'פב הנה , ינש תיב תונש לע םג רוקחנ םיאבה םיקרפב רשא ירחא יכ

 דומעת םשו , וילא םיסחיתמ .םירחא םירבד םע הזה טרפה לע החונמל ונרבד יהי

 "ינותנה וירבח ו'עתת י'גו ד"יו ינמיסו אוה ואצמה  תמכחו רר"הב דוסי לע

 הזמ הז םיאצויה תישארב תונש ישאר השלש תודלומ לע תואל תונוש תועד יפכ
 ועדונו .ןיהנ תמאב םלכש , םטפשמכ 'טושפל וע"הת ח"ד ךריסה וא ךפיסוהב
 .םימשה והתפנ ךרד לע תחא תבב וא האובנ רבדכ רחואמה לא םדוקה ןמ אל
 ברה ירבדכ ןכרד הז רשא ישונא עדמ-לככ םדוקה לא רחואמה ןמ לבא , 'וגו
 המ תישארבו עמשל ןושארה ןמ ינש קרפ רקוחל םיאצמנו א"כפ ג"ח הרומה
 הנומו זא םכסומה האירבה תונש רפסמ לא תואנה יפכ םתאצמה יהתו , רחאש
 תפסותה יכ רורב הארתש ןפואב , תעדו םעט בוטב וניתוחול רדסמה לצא
 | לכב תועיבקה ינמזמ רחא םוש החדי אלו דירטי אלו ףילחי אל 'זנה ןוערגה וא
 .םהינדא המ לעו הלא תא ונל דלי ימ עדת יכ ללהתת זא םויב עבש סג , המואמ
 [ 2 תוצבוקמה םינשה לכ אל יכ טפשמל בושחת התעמ תאו אלה , ועבטה
 ,התירחאב ומלשנו הנשה תישארב ולחהש תומצמוצמ ויה , האובנה ירבדמ
 םירדונו וירחא םירהרהמ ואצמנ אל תייאובנ הלבק רר"הב היה םאש ןנובתת םג
 . שדחה שודק 'ה שרפמל תקולחמה וילע הארת רשאכ , רחא ןמיס לא ונממ

 ם"במרל
+ 

 וי. ו רק ירוקייקיריושיושי יי "ע"
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 ןובשחה : הלא וירבד תא ל'ז ןואנ יאה וניבר בתכ אלו ,ךרואב 'ו 'פ ל'ז ם"במרל
 רמלל אוה רר"הב רלומ ודסיש המו , רר"הב אל ר"יו רלומ אוה וילע ךומסל שיש
 'ז רועש 'ג רָמאמ רובעה רפסב אישנה םהרבא 'ר רכוש ומכ 'וכו םידימלתל
 ,(א"סק ףד) ג"מק יס הטימשה תבושתב ביבח '] םכתה תאמ ןכ'םג וירבד ואבוהז
 רמול בושנ םינפה לכלו . ונרכזש םיעבראה קרפל הלאה םירבדה רורב חיננ םלוא
 םוש ונימכה לא סחיל טפשמ הנובת שיאל ןיא הזה קרפה והללביש המ לכ לע יב
 :רוכזנש המ לכ דבלמ יכ ןעי , וגל הלגנ רשא רבד םהמ םלענש רמול וא תועט
 יכלה רברל ןמצע ועקתש םוקמ םושב םהל אצמת אל הנה ,מ"פב םתוכזל רוע
 ךשמ ןמז לעו , ונינפל םיקרפב דוע רכזיו ה"כפב ונראבש ומכ םלועה תונש ךסב
 י"ת = רבע ךיא םיתשו םעפ ע"ב ונועידוה םמצע םהש ךיתיארה :אלה תיבה
 וניעב בותכה ךרדכ הכולמה תונש וילע .תונמל וליחתהש ןויכ ו"בעו ,םינשה
 וניא ועט ל"ז םהש רמואה ונלשמ ימ לכ ןכלו .המוקממ הוז אל איהה םתנשמ

 : ונרכזש םהיכרד תא ןיבי אל יכ , העותה אוה אלא

 : ינש תיב תונש רפסמב וניתובר לע םיקלוחה תועד

 כ"ת ויה ל'ז םהירבדל רשא ינש תיב תונשל סחיתמה תניחבב הנמאה ול קרפ
 תוכלממ םירצונו םידוהי ע"כד אבילא יכ ר"כה 'רפב ונרכז רבכ .רומאכ =

 תוכלמה ןמו , םינש פ"ש ויה ינשה ןברחה רע תורטשל הנמנ וב רשא םינויה
 עדונ רבכו , ו"פש ויה סרפ תוכלמ לכ םע שוירד תא דכל רשאכ 'גסכלאל יללכה
 , .ןוצרל אוה םימת ינש ןיגבל ןושאר ןברח ןיב רשא הנשה םיעבש ךס יכ 3
 ורמא רשא םינש פ"'ש ףלא ךס לע ושורפב םילילאד ק'פ .ל"ז י"שר ותוא הנמ ןכו
 יפל הנהו , ג'כפ שאר ורכוש ומכ ינש ןברח דע םירצמ תאיצימ וכשמנש ל" |

 -ורדנסכלא תוכלמ דע ונינב תלחתמ יכ ונל דלוי םינשה כ'ת לש וניתובה ןובשח =
 . ,ק"'פ םילילאו ל"פ םלוע רדסב יסוי 'ר רמאמ אוהו ,םינש ד"ל .וכשמנ 'זנה
 ג"ק יאנומשח תיב תוכלמ פ"ק םינוי תוכלמ הנש ד'ל תיבה ינפב סרפ  תוכלמ
 שורפב קחצי ןוד םכתהש תעדל יוארה ןמו * כ'ע ג'ק םודורוה תיב תוכלמ
 םינורחאה ויעבר תשלשב הוה יפוי 'ר רברל דגנתה 'ג רמת 'ב ןיעמ לאינד
 ילצא קיודמה רפסמה יפכ םתלשממ תונש ל"זו .בתכ םינויה לעש , בטיה ראב

 , םינש ב"מק וכלמו םיכלמ רשע דחא ויהש רמא יאנומשח תיב לעו , המק ויה |
 . השש סודורוה תיבמ וכלמ םיאנומשחה ירחא ל"זו בתכ סודורוה תוכלמ לעו
 םוקמב קלוח יתלב ותויהו ,ר"כע , יתמאה רפסמה והז יכ ,םינש ט'צ םיבלמ
 ול יוארה ומוקמ יכ , וב םיכסיש היאר ונניא סרפ יכלמ תונש ר"ל ךס לע הזה
 והשע אלו .דעי םיבלמ רפסל ותמרקהב רשא םלוע תומי ורפס היה וילע רוקחל
 , וילע םג קלוח ותויה ראבתה רבכ םוקמ לכמו , ונניאו וישורגב ףרוט ףורט וא
 םרוקב יתרכזש ומכ םינש ח'כת ךשמנ ינש תיב יב חספ הבז רפסב ורמא ירחא

 הול א למיג
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 יב רמאתש יאנתב ךא , וירבדל םיכסמ יננה םינויה תונש ךסב ינאו , קרפה הזל
 'יאנומשחל ןושארב אצמת ןכש ,ה"מק תחת ה"מק בותכל אטה ורפס תא םיפדמה

 ףוס היהש הכונה סנ יכ 'תכ 'ז 'פ ב"י 'ס תוינומדקב ןופיסויל ןכו , ןושאר 'פ \
 :ןינמל ח"טק תנש היה שדקה תמדאב םיאנומשחה תוכלמ שארו  םינוי תובלמ
 ג"מק תנש לארשיל רצהל לחה עשרה סינאפיפיא סוכויטנא יכ ונייה , םינוי
 תנש שדקמב םמושה וצוקש תניתנ םע םהילע ודי דוע דיבכהו , םינוי תוכלמל
 םהילעמ ךליו והשרגיו ומע ינעב 'ה האר ח"מק םהש םינש שלש הצקמו , ה"מק
 * עורל םהכ וארנ אל רשא םיאולחהב תמ ט"מק תנשב יהיו ,ףצקלו המחל
 ,ונברחמ תיבה ינפב םינש פ"ש קר ונניא וניתובר תעד לע תורטשל ןינמה יכ םעו

 קרפ םילילאה תכסמד ארפס אוההכ וב ליחתמ ותויהל ו"'פש םאנמ קחצי ןוד אוה
 דגנתה ןכ ומכו . ג"כפב ונבתכש ומכ שוירד תא חצנ ורדנסכלאש תעה ןמ אמק

 ןכ םג הטנ רשאכ ,העטו הנמ לאינד יכ ורמאש המב 'א רמת " ןיעמ םהילא
 . ש"ע 'ט לאינד שורפב ע"א בהכש המ יפכ רזוכה לעב יולה הדוהי 'ר םכחה הזמ

 ואב אלש םִע ,רכזנה יסוי 'ר רמאממ ןושארה קלחה אוהש םינשה ד"ל ךסב םגו
 םיסחיתמ םירפסמ יטרפ לע 'ז רמת " ןיעמ אלה , םיראובמ ךכ לכ ודגנ וירבד
 ךס אוהו רערע םהב שיגרה ולאכ , טעמל בר ןיב .םיקדוצ ' םהש בתכ וללבל
 ןיב אלה םוצמצב יתמא רפסמה ןיא םאש רמול ,הלא וירבד תצילמב םדעב
 :בובנה שיאה םג תמאבו . רשויה לא אוה בורק ריתוי וא ריסחיש טעמל בר
 לע שממ ונניא א"לש םיפלא תשמה .רפסמ יכ לשמ ךרר חנוי םאש בושחל בבלי

 אלה , תחא הנש 'יפא וא "ינש 'ה וא 'ד רתיו תוחפב ול בורק לבא , קרצה וק
 .רמאמ הזב :קרציו , המודכו א"נש רמאל ול .רתוי הכבש ןירל בירה לעב הכז

 ונייה) יספוראראפ םיראותמה ויקרפמ ישילשב ה"אל םיצילמה שאר ואי לוט
 אטחה ררג רשאב דחי ואשי םינזאמב לודגהו ןטקה אטחהש , (םיאלפנ םירבד
 .ליאוה בר 'םא אוה טעמה יל המו , םיתנב תווצקל אוהש וקה תא ךרבע ונה
 = ל"ז ם"בשר לע ושקה ןאמ יאה רובד םילילאד ק"פ תופסותה ילעב םג . תרבעו
 :המ ותער יפל יכ השק דוע + ל"זו תיבה ברח ןינבל א"כת תנשב יאדור רמאש
 , רתוי דחא תונמל םהל היהש רקש היהי הריציל ךכ ךס רמול םלועה יפב גוהנש
 . ונרכזש םינשה כ"ת ךסב םיפיסומה לע ןנובתנו תאזה הניחבה התע בוזענ םלוא
 - הזה םויה דע זאמ ןכו ןברחה דע ורדנסכלאל יללכה תוכלמה תישארמ יכ ירחאו
 סרפ תוכלמ לש םינשה ר"ל ךסב תקולחמה ראשי , רומאכ ליאמשהלו ןימיהל ןיא
 םהמ הז רמתיא אללכמ ואל םא ןכש לכו , רתוי םנה םיקלוחה .ירבדל יכ דבל
 ונימכחב הנהו . תיבה ינפב םינשה ר"ל ךס תא רבע סרפ תוכלמ יכ שורפב לבא
 רשא ימ יתעדי אלו םיקלוחה דאמ וטעמ םהירפס יתיאר הנה רע רשא םינורהאה
 בתכ ופוסבו 'טו 'ז לאינד שורפב רשא ג"בלרה קר , ל"ז םדגנ וללמ רורב ויתפש
 ורמא ךיתעמשה רשא קחצי ןוד םכחהו , יצחו םינש ז'לת ךשמנ ינש תיב יב

 ת"כת
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 ,םהירבר ונחבי רשא םידירשה ןמ אוה ע"כד אבילא רשא ירזוכ םכחה םג . ח"כת
 האובנה + ל'זו בתכ ישילשה רמאמב ןעי ומעט תא הוב הנש יכ הארנ הרואכל

 הירכז יגח תיבח לא םבושב םעל ראשנ יכ הנש 'מ ינש תיב ישנא םע הדימתה "
 תסנכ ישנא םיארקנה םימכחה ןומה היה הנש םיעבראה רחאו , םתלוזו ארזעו

 רשא חרפו רותפכ רפס לעב ןכו , 'וכו לודג ןהכ קידצה ןועמש רוד םהירחאו הלודגה |
 ורדנסכלא תוכלמ תלחת אוהש תורטש ןינמ יכ ער רמא , ג"כפ ףוסב וירבד ונרכז
 אוה ה"כ ישנאל תישארו ינש ןינבל םיעבראה תנש איהש , ןוזחה תמיתח אוהו
 הנש םיעבראה ףוסמ קירצה ןועמש דאמ וקיחרהש ירה , ןברחה םדוק םינש פ"ש
 קירצה ןועמש יכו הנש םיעבראה ירחא ולחה ה"כ ישנא יכ םרמאב , תיבה תלחתל
 ראבתיש ומכ תומוקמ המכב ונימכח ירברמ ונעדיש ןויכו , איהה היסנכה ירחא היה
 םתערל בייחתי ,'זנה ןועמש ימיב היה שוירד תמחלמב ורדנסכלא ןוחצנ יכ דוע
 ספא . תיבה ינפב םינשה ר"ל רחא בר ןמז היה 'זנה סרפ תוכלמ ףוסש חרכהב
 ומכ וניתובר ךרדל םינש כ"תה ךסב םיכשמנ םינברהו םינואגה רתי לכ תויהל
 רמוש יתלבל 'זנה ירזוכה רפס קיתעמב רשוח םימש םשל יננח , ךומסב ראבתיש
 קוספ לכ םגרתמה לאומש ונניא ןובת 'ן אוה םא אלה , תאז ותנוכב םינומא

 , ץראב תוגהונה תוצמה ןינעל ינשה רמאמב ורמא האר , יאדב ונניאו *ותרוצכ |
 ומוקמב דאמ רז רבד אוהש 'וכו תובוחה הלאמ הלודג הכובמב םויה םתא
 לאינררק ןב הדוהיל יתיארש ינרוכזו . ותוא םולהל יפפכה שרפמה רקש אושו
 , 'וכו עוגרמו טקשהב םויה םתא ל'זו ותוא רתפש ירזוכה תצקב רחא קיתעמ
 ןכו . וב ןנובתמל ערותיש ומכ ןוכנ לא אוהה רברה בש הוה ךופהב רשא
 ןמאנ ידוהי לכ רשא תויתמא תוערב 'ה תכרב אלמ ותויה םע רפסה רתי לכב
 וינבמ דחא לכ בל חול לע בתכיש שקבלו , ומצעל ודמלל ול תואי ותירבב
 ןובת '] הדוהי אוה ,יולה תא בוזעת ןפ ךל רמשה הרהזאו יווצ םע וידימלתו
 רשאכ ,עמשהל ולכויש ןפואב םירברה ונל ריבסה אל יכ רכנ ויתפשב
 וחקל רבו ךז יכ עדונ רבחמה יולה הדוהי יבר לש רשיה ועבטלו םירכנ םינמיסל

 ןובת 'ןל ונחנא םיבייח יכ תמאב יתאדוה םע הז לכו , ונל אוה רברו ןתי ימ |
 רותפכה דעב םלוא ,ונממ ונמע ביטיהש אוהה בוטה לע 'וחבשותו תואדוה 'זנה
 יששח וקרפב םש יכ ש"כו ונילא רבדמה ויפ יכ תאזכ לצנתה לפוא אל חרפו
 יכ ונערי אלהו , תיבה ינפב דבלב םינש ר"ל סרפ תוכלמ תויה בתכ רכזנה
 יכ רמאנו קרפה ןינעל שאר הנתנ ךא . 'םכלא היה םהילע הלע רשא תרוכה
 הירירי אצמת , ונימכח רגנ ינש תיב תונשב ובתכ רשא םינומדקה לארשי ינבב
 ורצב ונצבק רשא וירבדב ןופיסויה ןכו אליעלר םיתעה ןמ ורפסב ירדנסכלאה
 ןופיסויה בתכ רואבבו , הנש נ"'קמ רתי תיבה ינפב 'ייסרפה ימי םיכיראמ םהש
 ירבדמ ןכו . יצחו ט"לרת ויה ינש תיב תונש יכ 'ז קרפ ויתומחלמ רפסמ ירישעב
 עדונ ונרכז אל רשאו ונרכזש םירצונה ימכח תדע להק לכו ירסיקה וא"יביסביא

 רורבב ב 3
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 לע ובוסי םלכ אלה רתיו תוחפב תושרפה תצק םתוניב אצמה םע םהש , רורבב

 ךסל תיבה תונש ץבוקמ הלעה ינשה ורפס ףוס ואיטומאסה יכ רע , בורק בטוק

 תארקל הכרעמ םאיבהלו קלח לכ לש תויארה ןורכזל רובענש םרוק הנהו .ז"פקת

 תא םהל דלי המו יגלפימ אק יאמב ראבל ףיסונש דואמ אוה תואנ , הכרעמ

 ךיניע חקפ . ועסי הנישאר ,  ונלצא הרוכבה טפשמ ל"ז .םהל יכ ןעיו . הלא

 ןהכ קירצה ןועמש לש ורוד ושיגה רחאב רחא ונימכתש הארו ליכשמ ארוק

 . םלשוריל הלוגה בוש ירחא ןושאר ג'כל"ערונה קרצוי ןב עושי לש ורודל , לודג

 ם"במר לודגה ברה ירבד תא ןיבת יב םרוקה לא רחואמה ןמ תאזה העיריב תכלהו

 הירבז יגח םה .הלודגה תסנכ ישנא : ל"זו הנשמה :שורפ תמדקהב בתכש ל"ז

 וולנו , לבבורזו יכדרמו הימחנו ארזעו הירזעו לאשימ .הינגחו לאינדו יכאלמו

 הרובחה ןמ ןורחאהו רגסמהו שרחה ןמ םינקז כ"ק תמלשה םיאיבנה הלאל

 לורג ןהכ היהש קירצה ןועמש אוהו הנשמה ימכח תישאר אוה איהה הרוהטה

 הלודגה תסנכ ירישמ היהש קירצה ןועמש אוה רמא ךומסב םשו . אוהה רודב

 םיארקנה םה ארוע לש וניד תיב : ל"זו בתב הקזהה ודי תמדקהבו . ארזעמ לבק

 םהמ ןורהאה םינקז כ'ק םולשת דע 'וכו הירכז יגח םהו , הלודגה תסנב ישנא

 היה  אוהו םלכמ :הפ לעבש הרות לבקו .כ'קה ללכמ היה אוהו , קירצה ןועמש

 ישנאמ ינשה רודה : ל"זו בתכ ותלבק רפס שאר ר"בארהו , ד"בע ארזע רחא ג"ב

 הדמשנ וימיב ,  קרצוהי ןב עושי ןב אודע ומשו קירצה ןועמש הלודגה תסנכ

 תותירכ רפס לעב ןוניקמ ןושמש וניברו , "וכו ורדנסכלא ידי לע סרפ תוכלמ

 רשא הלודגה תסנכ ירישמ היה קירצה ןועמש : ל"זו בתכ םלוע תומי קלח שארב

 ורכז .ירתא תובא תלחנ תמדקהב קחצי ןוד םכחהו . ארזע לש וניל תיבמ ויה

 עושי ןב היהו לודג ןהכ קירצה ןועמש םהבש ןורחאה : בתכ הלודגה תסנכ ישנא

 ישנא + ל"זו בתכ תובאד ק"פ ה"רונטרב ברהו . ארזע לש ויחא היהש קרצוי ןב

 ימיב ויהש ןשלב יכדרמ הילער הירש .לבבורז םינקז כ'ק ויה הלודגה תסנב

 הלודגה .תסנכ ירישמ היה קירצה ןועמש ךומסבו , 'וכו ינש תיבל ולעשכ ארוע

 .כ'ע ארזע רחא לודג ןהכ .היה אוהו ודיב הלבקה הראשנ ןלכ תתימ רחאש

 ב"פ הלגמו ה"פ תוכרבב לז םרמא יכ רורבב ךל ראבתי הלאה םירבדה ןמ ירהו

 ישנא וארקנ המל ול אב 'פ אמויו , וכו לארשיל םהל ונקת הלודגה תסנכ ישנא

 ךדפה ךושמ בותכה לע םילהת שרדמו תשקה תשרפ ר"בו , 'וכו הלודגה תסנב

 תרבכנה הרובהה ורכזש רחא םוקמ לכ םע הלודגה תסנכ ישנא לש ןרוד ךיעדויל

 ךא , םתא קירצה ןועמש םגו רחא רודב דחי םלכ ויהש איה םתנוב , תאזה

 ירישמ תובאד ילימב והוראתש ומכ ינשה רורל שאר םהירחא ראשנ 'ימול ריעצכ

 ,ארזע ומכ תיבה תלחתב םהמע היה אלש ףוס ףוסב י"שרפו , הלודגה תסנב

 קפס ןיא הז םתערל הנהו . עושי רחא הלודג הנוהכב שמש םיתנב רחא יתלבו

 ל"ז םלצא לבקתהבו , בחורב םהינש תנוהבל קיפסי םירכזנה םינשה ד"ל רפסמ יכ
 יב



 טי םלוע זל ול קרפ ימי

 םהל ןכ םג בשיתה , קירצה ןועמש ימיב היה .שוירד.תא עינכמה ורדנסכלא יכ
 שפתה תעמ ויה אלשו ,םינש ר'לה ןמז ורבע אל תיבה ינפב סרפ יכלמ לכ ןיבש
 ררפב םואנמ רשא םיכלמ העבראה קר ןינבה רחאל ןיב ןינבה ינפל ןיב לבב
 ידמ וז תשלושמ זע םרמאב ר"מ השרפ ר"בב םינמנה השלשה וא ,ל"פ םלוע
 םיכלמה יכ ראבל וכרצוה הז םעו ,שורושחאו שוירד שרוכ םיבלמ השלש 'רימעהש
 םישלש תנשב רמאנ ודבל רחאה לעשו , שדקה יבתכב סרפל םיבורמ םיארנה
 רדסב םרמאכ אלא דחא ויה אל,ךלמה ןמ יתלאשנ םימי ץקלו אתסשחתראל םיתשו
 .וניתובר תערמ כ"ע , אתסשחתרא אוה שוירד אוה שרוב אוה ק"פ ה"רו ל"פ םלוע
 ונמ םירחא םירברב ולגד לע שיא יכ וניאר הלעמל םירכזנה םהידגנמ תכ םנמא
 / עבושל םימי ךרואב םינב לע תובא םלכ 'זנה ןועמש ינפל םילודג םינהכ העבש
 ןופיסויה ןמ הארנכ , ןנחוי ןכ םג ארקנה ןהנוי עדיוי בישילא םיקיוי עושי ונייה
 הט"סוגבא וא"ירונואל ישימחה רפסה ןמ :םירצונה ןיב םג ז'פ א"י רפס םיימורל
 היה ורדנסכלא השעמ יכ ורפסו , קירצה ןועמש דלונ ונממ רשא וינחו עודיו
 ונמ תיבה ינפב סרפ יכלמ ןכ+ %/ההיאי םלצא הנוכמה יששה ג'כה .עודי םע
 הנמ רשא ןופיסויה אוה םלוכבש .טיעממה . וניתובר ןובשחמ רתוי הברה םתוא
 רחאלו ארזע תוכזל בתכש ונב אתסשחתרא יש"ריסג וירחאו , תיבה הנוב שוירד

 וימיב רשא אתסשחתרא שורושחא וירחאו ,  תומוחה ןינב לע הימחנ תוכזל םימי |
 תחא לכ תרבס איה וז 'סכלא ריב לפונה שוירד רכז ןכו , ןמה השעמ היה
 םתרזעל שי םא ונינפלש קרפב הארנ התעו , ןהקולחמו 'זנה תוכרעמה יתשמ
 : שדקה יבתכב 'רבד

 : םילודגה םינהכה תלשלשמ וניתובר ןובשח לע הארנ ישוק

 םנורכז אב רשא םישנא ערז לש תואלשלש הנה שלש הארנה ןמ הנה ול קרפ
 םינהכה תלשלש ונייה ,ונבתכש "ידגנמה ירבד עויסל שדוקה יבתכב

 ינש תיב תלחתב ןתשלש , והינכי יאצאצ תלשלשו סרפ יכלמ תלשלשו םילודגה <
 אצמת הנושארה ןמ ונליחהב הנמאה יכ . שוירד תא תירכמה רדנסכלא םוק ינפל
 םלכ הנושארב םירגנמה ובתכ רשא שממ םילודג םינהכה תשש ןורכז ב"י הימחנב
 ונעידוהל דעימ אוה ב"י השרפה תלחתב ןכש ,רדסה לע םינבו תובא םיפוצר תורוד

 ירחאו ,לודג ןהכה עושיו אישנה לבבורז םע ולע רשא םיולה ישארו םינהכה ישאר
 םהש םמצעל םיולה ישארו 'וגו הימרי הירש םהש םמצעל םינהכה ישאר ורכז
 תא םיקיויו םיקיוי תא רילוה עושיו בתכו ג'כ עושיל רזח ,'וגו לאימדק יונב עושי
 רמול רשפא יאו  .עודי תא ןתנויו ןהנוי תא עדיויו עדיוי תא בישילאו בישילא
 ראב ךומסב ירהש ,הינימ קילסד יולה עושי אוה םיקיוי רילוה רשא הז עושי יכ
 הלא לכ ל'ז י"שר םהילע בתכ ןכו ,קרצוי ןב עושי ןב םיקיוי ימיב הלא
 םהמ דהא לכ תא אידהב ראת אלש םע אלה . ויה םילודג םינהכ הז ארקמבש

 נ"כל
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 םושר םדא היה אוהש הרוי 'וכו תובאה ישאר ויה ינולפ ימיב הזה רובדה ,ג"כל
 רתימ םג  .עושי ימיב רופסה תלחתב ורמאכ הלודגה הנוהכה תלעמ ישנאמ
 < ןכ ומכ ויהש םיולהו םינהכה ישאר רפסש רורב רבדה הארנ הימחְנ ירופס
 גו םיולה ישארו 'וגו םינהכ ויה םיקיוי ימיבו ךומסב ורמאב , םיקיוי ימיב
 ןנחוי עדיוי בישילא  ימיב ויהש םיולה תא  הנמ ןכו = ,,םיקיוי ימיב ה"א
 ימיב .בותכה ךרד לע ומצעל םימיב אצמנ םתעבראמ רחא לכ רשא |, עודו
 ומכ 'זנה ןתנוי קפס ילב אוה בישילא ןב ןנחויו = ,והיקזחי זחא םתוי והיוע
 ןכ םג ראבש המ יפכ לורג ןהב היה ןנחוי אוהש ל"ז י"שרפ ןכו ,ונבתבש
 המוחה ןינב תודוא לע הימחנ אוהו = . לודג ןהכ .היהש םיקיוי לע הלעמל
 רפסה ףוסבו . ןאצה רעש תא הנב לודג ןהכ בישילא יכ 'ג השרפ שאר בתכ
 , נ"כ עורי לש ויחא השנמ ןינע אוהש טלבנסב ןתחתה ג"כ עדיוי ינבמ יכ בתכ
 רהב המבָה תא ול הנבו שרקה תלחנב תפתסהמ םינהכה ויחא והושרג רשא
 עודי אוהו , ג'י רפס 'ו 'פו א"י רפס 'ח 'פ םיימורל ןופיפויה בתכש ומכ , םיזירג
 תשש בתכש הימחנ תא תואורה וניניע יכ ןפואב , 'זנה עדיוי ןב ןתנוי ןב היה
 ל"ו ודמלש הרותה תקחכ ןבה םק באה תומב רשא , תרכזנה הגרדהב ג"כה

 יללכה בותכה ןמ ןיררהנסד 'ב 'פבו ,ויבא תחת ןהבל 'תי ורמאמ םינהכ תרותב
 הכז ןכ םאו . 'וגו וינבו אוה ותכלממ לע םימי ךיראי ןעמל לארשי תוררש לכל
 דגנ תחצנ הבושתו עייפמד הבר אנתול אוה םיבותכה טשפ יכ רמול בירה לעב
 ג"כו .ינש רוד היה אל ןועמש ךיא ןידמל ונא ןאכמ יכ ארח : םיתשב ונימכח
 אל קירצה ןועמשו ויבא תחת ןהכהו ינשה אוה םיקיוי ירהש , עושי רחא
 אתודב יאה ךתעד לע הלעת םאו ,.  עורי לש ורודל רחואמ רוד רע היה
 תאזכ אצת המל השקיש דבלמ הנה |, םיקיוי אוה ןועמש אוה יכ רמול
 חרכהב דלוי ,שדקה יבתכב ול םפרופמה ומש תא תונשל ל"ז םהינפלמ
 סרפ ךלמ אתסשהתרא ,וימיב היה םתערל רשא רדנסכלא ןוחצנ ירחאש
 םסרופמ הזו , םלוע ימיכ ותלשממו וזע .עורזב אצמנ םלשורי תומוח הנוב
 עושי לש ורוד יאהד שרפלו :קוחרל ךילא ןתני םא ףא יכ רועו *  רקשה
 רשא םירכזנה תורודה תשש לכ וב םתנוכ לבא , אקוד ואל ורמאש ארוזעו
 ןנובתת יכ ךמצע לע המת יחא ןכ םא ; וארקנ הלורגה תסנכ ישנאמ םלכ
 ' ינב תעבשבכ ויה אל םירכזנה תורורה תשש יכ הזו , ונינפל ראבתיש המב
 וול רמאל (* יתכוד המכב םתוא וללה רשא תיחמקה

 יקפסותו ול סינוס 'פ ילכו ק'פ 'כ תלוס תיחמקר אהמקו ןיחמק אייחמק לכ
 'כ קלפ פוילוסו (ג'פ) ללויד םימיב ונהכ םלכש רשפא "חא םתויהל םה

 . 'כ סטלפ ככ פומ יללל\ סנכנש הדוהיכ הז םוקמ אלממ הז םא , םירחא
 ראובמכ הכשח םע םירופכה םוי ברע אמטנ ןעי ויחא ןועמש םוקמב

 ימלשוריב



50/0000 000 

 ותומ ירחא ויתחת םקש וא הקוחר-ךרדב ונדוע וא , 'זנה הלגמד ימלשוריב

 רשא םה הלאה םיחאה יתערלו . םימוי וא םוי םא יכ דמע אל םא םנ
 לבא . תשמח קר רכז אל אוהש םע (ח"'פ) 'כ רפס םיימורל ןופוסויה רכז

 ךרדכ אב רודו ךלוה רוד ויה םהילע 'ינר ונא רשא םילורג םינהכ הששה

 ורמאל טרפב חרכוי הז אלה הלעמל ובר םהיתונש .יכ ןפואב 4, ץראה לכ

 םיולהו םינהכה ישאר ויה 'וגו םיקיוי ימיב עושי ימיב םהמ דחא לכב
 םינהכ תרותב םישרדנה הבז לש םיבר םימיכ ןאכב םימי ןיאו . הלאו הלא
 ולע רכז רשא תובאה ישאר לכו םה יכ בושחתש רע |, םינש םימי
 , םתוניב שרפה טעמב ויה םינפה לכל יב רמאת רוע םאו . והתב םאתפ
 רעש תא הנב ישילשה בישילא ךיא ראבתה םיבותכה ןמ יב ירק ליז
 םיבר  םימי = הלודגה ותנוהכב היה םגו , אתסשחתראל 'כ תנשב ןאצה
 הימחנ בוש ירחא הנה יכ . תיבה ינפב הז אתסשחתראל ב"לה תנש רחא

 בישילא אוה , ג" הימחנב ראובמכ 'זנה .ב"לה תנשב ןשושל םלשורימ

 זעונ אל רשא ,םש הבותכה הכשלה תא הנב ובורק היבוט ילכ ךרוצל
 י"אל הימחנ רזח רשאכ םימי ץקמ יהיו , םלשוריב הימחנ דועב התונבל
 םישעמה יכ קפס ןיאו , הצוחה םכילשיו היבוט ילכ האלמו היונב התוא אצמ
 * יצחו םידעומ דעומל וכרצוה לבא רפסמ ימיב ויהנ אל הלאה םירופסהו
 רשאו םילודגה םינהכה תששב ישילשה אוהש הז בישילא יכ ןכתי םג

 ותתימ הנה יכ  םימי רוע ךיראה = , תורכזנה םינשה ב"ל 'ירחא .והוניאר

 ןהכ אלא  ונל ןיא ונא יכ .ישוקה םוקמ אופא הז ירהו , הבתכנ אל
 תיבה ינפל דמע אלש םרפ תובלמ לע ונרמאבו , רחא ןמזב דחא לודג
 עריוי ימי לכלו  בישילא ימי םולשתל הנה ,יסוי 'ר לש םינשה ד"'ל קר
 אל ,  ררנסכלא השעמ היה ונמזב יכ חיננ רשא עודי ימי תצקו ןתנויו
 לבוקי אל ןפוא םושב הזו ,  תרכהב תוטעומ תועש קר םינפה לכל וראשנ
 םיולגהו 'זגה ?סויו הידידי ירבד .ונמאיש המב 'בררא . לכשה לצא
 המכו ותרמשמ לע םימי ךיראה םתשלשמ רחא לכ יכ |, עדונ םהילא
 הנרוצקת :םיעשר תונש אמויד ק"פ ל"ז ורמא םנשבו .והיילע ודע יקתפרה

 .השלש תחת יכ בישהל ךחורב להבה .לא , ינש תיב לש םילודג ו ולא
 הבסהש אדה :רברב תונוכנ תובושת יתש ןעי ,  ץרא ..הזגר  כ'ג .הלא

 ןועמשמ קר הקרצ אלש אוה יארו םתונש רצוק המרג ל"ז םהירברל רשא
 ג'כ ויהש ינש שדקמב ק'פ .אמויד ימלשוריב ורמא יכ ,  ךליאו .קידצה
 "נומש וב ושמש םיפשכב :הז תא הז םיגרוה ויהש א"יו .םימדב םילטונ
 תא םירכומ ויהש ליבשב ורמא קלב תשרפ ףוס ירפסבו , םילודג םינהב
 אל קפס ילב הז אטח . הנהו .. תורצקתמ ןהיתונש וליחתה םימרב הנוהכה

 םינב לע תובא ויה םלכ יכ , ןועמש רע עושימ רשא הלאה תורודב אצמנ
 אלו
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 שיש .םירבדה ףולח אברדאד דועו . בא תיבל בא תיבמ ןתלחנ הבבס אלו
 תשרפ ר"בב ל"ז ורמא רבכ אלה , םימי ףיסות 'ה תארי .םהילע אורקל ונל
 הלאה םינהכה ירחא ןועמש הז רשא הלודגה  תסנכ ישנא ימיב יכ תשקה
 ,והיקזח לש ורודל תוכזב םיוש" םתויהל תשקה התארנ אל ,  םהירישמ היה
 ורודו ה"כ לש הז רוד וושה ךיעדויל ךרסח ךושמ קוספ םילהת שרדמב ןכו
 ,.'ד רמאמ ו'מ קרפב  רוכזנש ומכ שרופמה םש "תעידיב והיקוח לשי
 ןבה אלמיש רדוסמה יונמה ןמ-ורס אלש תאז ,התיה תמסרופמה םהקרצמו
 םתדובעב םינהכ ןמזה ךשמב יכ , ןכ ירחא השענ אלש המ ויבא םוקמ
 בתכש ומכ ,.םימדב תולעמה תא תונקל םכרד תא ותיחשה םנכורב םיולו
 םיולה ויה ןברחה ימיל ךומס יכ 'ה קרפ 'כ רפס םיימורל < ןופיסויה
 ומכ דב תנותכ שובלל תושרו הכ "יכלמה תאמ םיגישמ םהיפסכ תורורצב
 ויה הלודג הנוהכל םיואר יתלבה םינהכה ןכו , שרקב םתרשב םינהכה
 ארמגב ןכ םגו 'זנה ירפסו ימלשוריב ל"זה רבדכ הזו , כ"ע התוא םינוק
 אכלמ יאניל םוהיב תב אתרמ היל אלייע ירנירד אבקרת אמויד ק"פ ןדיד
 ןופיסויה בהכ תאז םג | רשא > , יברבר: ינהבב אלמג ןב עשוהי  יקולד
 לע יכ ירה , א"כפ ףוס ונממ יתבתכש הרעהה יפכ אוהה קרפב 'זנה
 ובר 'םתומי .יב בושהל ונל שי הלאכ ושע אלש םינושארה תורורה תשש
 ךהונפב ישוקה לדגיש ו"קו ןכש לכ דוע הנהו . םיפנכ םהל ושעש אל
 לע התיה סרפ הלפשה קפס ילב יכ איהו , תרחא הניחב לא ליבשמ ארוק
 יניאש 'סשהתרא והנכה וא , שוירד תא ותירכהב ןודקומ  ורדנסכלא יִדָי
 םישרדמהו תימלשוריו תילבב תורמגה יתש הנהו  ,ההע תעל הזב ריפקמ
 ןועמש לודג ןהכ היה זאש , םימיכסמ ט"פ תינעה תלגמ טרפבו  םלכ

 ימלשוריב ל"ז םהמ ונעמשש הממו ,חצונ היה ונקויד תומד רשא קירצה
 שמש ןועמש אוה יכ ג'יפ תוחנמו וכ 'רפ שירו ק'פ אמויו םילקשד

 ה רדנסכלא םע הז והשעמש טופשל חונ , הנש םיעברא הלודג הנוהכ

 וא : הלא ויתונש םיעברא רפסמל םינש שמח וא עברא ומכב תוחפל
 המ בוזענ יםג , הנושארה ותנשב היהש רמול ריקה לא ץחלת וליפא
 ותוא בושחנו עודי ןב וינח ןב היה הז ןועמש יב "ירכזנה םידיגמה ורמאש
 תונש :ב"ל רבע רבכ ישילשה בישילא .אלה , ומצע עודי לש ונב

 ומוקמ והזיא ןכ םא ; םימי ץקלו וילע רמא רשא ןמזה רועש אתסשהתרא
 עודיו ןנחוי עדיוי ימי לכלו בישילא ימי ףוס דע ראשהל יוארה ןמזה לש
 ירבדכ ודכנ היה אלש רמול  הצרתנ רשא ' , 'זנה ןועמש ימי = תלחתלו
 ביבס םא יכ הברמל ונריב ןיא אלה | ,.עודי לש שממ  ונב לבא םיריגמה
 אופא ןכיהו , ד"לה ףוס דע םימיה ץקמ רופסל קוהדת .רשא הנשל
 םידוהיה ונלצא םישענה 'םיכלמכ ויהש בושחנה ? הלא לש םהימי תוכירא

 אתרושמב



 אכ םלוע זל קרפ ימי
 ובושי ןכ רחאו םיעובש וא עובש םהל ורפטי רשא אירופד אתרושמב
 םינקז ובשי  דוע ללכב םעה לא והירכז דועימ דבל ירה ? עגר ושובי
 קדצוי ןב עושיל , םימי בורמ ודיב ותנעשמ שיאו םלשורי .תובוחרב :תונקזו

 : םיכלהמ ךל יתתנו ירצח תא רומשת םגו יתיב תא ןידת התא רמאנ טרפב
 ןינבה רמג רחא ז"העב םימי ךרוא לע תוחטבה ןלכש ,הלאה "דמועה ןיב
 . ז"העב אוהש ןילאה איפרש ןיב.ע"ב ןתנוי םוגרת יפכ כ"ג זומרה ןמ רבל
 ל"ק וימי ויה ךיא ונעמש רבכ םיתעה ןמ ורפסב והירידי ירבד ונמאי םאו
 ורבד שארב רשא ן"ונ ו"יו הזל ןמיס , הנש ו"נ שמש הלורג הנוהכבו , הנש
 ילב התיה :םולשהו םייחה ותירב תאו הנהו , 'וגו םיכלהמ ךל יתתנו תמא
 ר"בב ל"ז םרמאמ ונרכז רבכו ,  וכלה ויכרדב ,רשא וירחא וערולו ול קפס
 ויהו םחרא תא וכז הלודגה תסנכ ישנא תומי ךשמ לכ יִכ תשקה תשרפ
 ליכשמה ילע ןתי יכ יתערי ינאו . עבושל םימי ךרואו הכרבל םיואר
 תרכוש הכשלה הנוב בישילא יכ הארו ךיניע חקפ רמאל זוע לוק ולוקב
 , רעשה הנוב לודגה ןהכה והז אלו אדירג ןחכ קר בותכב ראותמ ונניא
 , ג"כל ראותמ רפסה תומוקמ תצקב בישילא תויה םע יכ ותבושת לבקי ךא
 יכ ( אוהה ראותה ןח תיול יתלב עושי תורכזא םנו ויתורכזא ובר רבכ

 ירהו . ןיבמה לע ךומסל .וא- רואב ביחרהל םא רבחמל הנותנ תאזב תושרה +
 אל לודגה ןהכה יאדו היהש וילע חיכומ הז בישילא השעמ לש ותוזח
 אוהה שדקה םוקמב םיחוורמ תוילע ול תונבל ובל ברע ימ יכ = , ותלוז
 ןהכ ידי רעשתה , ויחאמ לודגה ןהכה קר תיטרפ החתלמ ןתוא  תושעלו
 יב בתכש ל"ז י"שר = ירבד ךליכשהב- ש"כ 7 הלאכ תושעל"ולבףו מצה
 ילכ איהה הכשלב ןהנשו טלבנס לש ורבח היבוטל בורק היה .בישילא הז
 היהשו ינומע דבע היבוט תשקבל יכ המודי ךיאו ,  ותוא .ותבהאב היבוט
 אררה תאז ללגבו ? הככ לע בושחל טוירה ןהכ םוש זועי םידוהיה ררוצ
 ונרכז רשא םילודנ םינהכה לכ ימי תויה | רייוצי אלש ןיתכודל אישק
 יהי כ"ג ול ןהו , שוירד ץק דע . חנוהש רצקה ןמזה לש םירבאב םיעלבנ
 םירשע תנשב םייקו יח ג'כ  בישילא וניאר אלה אנירחא הז .בישילא
 ויתומי ומלש דבל םינש ד"יב יכ לכשה לצא לבוקי ךיאו , אהסשחתראל
 םינב לע תובא םלכ קידצה ןועמש ימי תצקו וינחו עודיו ןהנוי עדיוי .ימי לכו
 לע ע"אה תא וחיכוהב שגיו שורפב ל"ז ן"במרל הזחה התאו 7 ונרכזש ומכ

 םינש ע"ש וכשמנ דוד .ךלמה תדל דע ץראל ואבשמ יכ רכז , רבכוי רבד
 יכ ונרכז רבכ ךא םיקידצ ויה םה יכ תמאו , תורוד העבראב ועלבנ רשא

 ס"ונולאטאקה רפסב ישפנ השקב רוע רשא הדובעה :. וגש ןייב אל הלא םנ |
 םלועה תולילג לכו י"נאטרבאמ ה"ריטלגניא ל"אגטרופ ררפס תפרצ יכלמ לש
 , םהירהא םערזו םה וכלמ רשא םיכלמה ןמ תונורכזה יבתוכל םיעדונה

 יקופאל |
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 םיפלחתמ תובא יתבמ ושענש םירסיקהו םירויפפאהו לארשי יכלמ יקופאל
 רפסמכ תורוד תלשלש יתאצמ אלו , רצק ןמזב יוברה םהב לקנ רשא
 הז לש וימי ורצק םא יכ , הנש םיעבש ורבע אל רשא הלאה םילודג םינהכה
 רבל רשא הרוהי יכלמ לע שקבת יכו . םלכ תונש לטנו רתא אב הזו
 ךשמנש רצק רתויה ןמזה יכ אצמת , ןרדסכ תורוד םירשע ויה הילתעמ

 י"נאמוטוא יכלמ ו"טל םימיה ירבדמו ,םינש ה"צ היה םיפוצר םהמ הששב

 ךיאו ; םינש 'פ ךס הרבע םהבש םינשה ירצק הששה תלשלש יכ , הארת
 תונשלו םהייח גרואכ ודפק ץחש .ינב לכמ רתוי הלאה םידירשה יכ בושחנ
 . ןודו ילארשיה קחצי 'רו ד"בארה דגנ ב"כ 'פב יתבתכ רבכו 2 ויתאי רפסמ

 עבשו ורעו היננחב קירצה ןועמש תונכל םירבדה ולבלב רשא לע קחצי
 תלשלשמ | דוע הנהו |. ךינעב .בטיי = םא וילע | רוזה , ורתיכ \ תומש

 ןניסרגד אה ונבל לא בישהל ונל שי ,הז רחא הז םמוקו םילודגה םינהכה
 : ל"ו שדקמה ילכ תוכלהר 'ד קרפ ם"במרה ואיבהו ןילוחד אמק קרפ
 אל םינהכה ויחא: לבא הדובעל רשכ אוה ירה שיא השעיו ןהכה לדגישכ
 ןכו .ןאכ דע הנש םירשע ןב ותויה דע שדקמב רובעל ותוא ןיחינמ ויה
 אשונ וניאו הביתה ינפל רבוע וניא לוזגה  בלול קרפ ףוס 'שוריב אצמת
 ןבמ ןלכו .רמוא 'ר = , ונקז אלמתיש דע ןכודה לע .רמוע וניאו ויפכ תא
 הנש םירשע ןבמ םיולה תא וריטעיו 'ג ארזעב רמאנש הלעמו הנש םירשע

 לודגה ןהכב היהיש ו"ק , םינהכבש טוידהבו םיולב 'יפא הז םאו , הלעמו

 הארמו חכב יונב םינהכה ויהא לכמ לורג היהיש ךירצ נ"כ וילע ורמאש

 קר םלש .הארמהו חכה ןיא ירהו ,  רכזנה קרפב ם"רה ואיבהש ומכ 'וכו

 בושחנ תאז אלה . ואבחנו םירענ והוארי וינפ תררהל רשא םינשה הבורמב

 היה .לודגה םנהכ רשא תומדוקה ' תומואה יררטב ףא ןנובתנ םא טפשמל

 ובסמב וילא םיולנה םג יכ דבלב אוה אלו , שישי םג בש םלצא רחבנ

 םש היה הזו  םינקז ויהיש םלצא גוהנה ןמ ךיא ל'ז םהירבדמ ונרמל ודוסו

 'וברח ומת .ביואה קוספ םילהת שררמב רשא רופסה ןמ הארנכ ןקז םראת

 אוהה רמא וילעו םורהא ינאו ונבי המה יכאלמב בותכה םש אבוהש

 אובל םיצעונו םיבשוי הנש לכב אוה ךכ ךייח השעלא 'רל םופוסיליפ

 ומכ ונל ןיאש ןפואב |, (ןול .א'נ) היל ליטבמו יתא בס רחו םכתא תולבל

 ויה אתסשחתרא תוכלמ ףוסב בישילא ירחא םימקה וירבחו עריויש ןימאהל ןכ

 ללגבו ..ותמ םתע אלב רשא םתובא תחת םמוקב םימי יריעצ םירוחב

 תומלשנה םינשה ר"ל ץמוק יב רמאל םידגנתמה חכ לדגי הלאה םירברה לכ

 "פא וא קירצה ןועמש ימיב 'שחתרא תא 'סכלא עינכהב ל'ז םתער לע

 רשא םילודגה םינהכה לכ לש םתומי עיבשהל קיפסמ ונניא = . עורי ימיב

 םיקברה ןיב חויר תתלו םתגוחמ .ביחרהל ךרטצישו | , סרפ תוכלמב ורכזנ
 םא
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 שוירדל ונממ וא הימחנו ארזע ןמזב היהש 'שחתראל תיבה הנוב שוירדמ םא
 םיקיויו עושי תודוא לע ערפמל ןכ םג ןחבי הזה רבדכו , 'סכלא דיב לפונה
 תנש ןאצה רעש הנוב בישילא ונאצמש ירחא יכ , הלאל םימדוקה בישילאו
 אל בישילא תצקו | םיקיויו עושי יכ רמול בויחתי 'תפשחתראל םירשע
 איבנה ירהו ; תיבה ללכתשנ הבש וילא שש תנשמ םינש ר"י קר ונהכ
 תא רומשת םגו יתיב תא ןידת ורמאב ןינבה רחא םימי ךרוא עושיל רעי
 ימיב בתכ 'זנה רופפה ךשמב הימחנו , אליעלרכ 'םירמועה ןיב 'וגו ירצח
 "ולפ .בישילא ימיבו 'ולפו 'ולפ םיולהו םינהכה תובא ישאר ויה םוקיוי

 ומכ הרהמ עוגל ומת םלבש ןכתי אל .רשא וירבחו עדיוי ימיב ןכו , 'ולפו <
 תתמא רשא םיתנב סרפ יכלמ ויהנש הארי ןכ לע יכ , הלעמל כ'ג ונרכוש
 ם"במרה ירבד הלעמל ונרכזש המ  יפלכו . ונתאמ המלענ םהיתונשו םרפסמ
 ג"כ היה קידצה ןועמש ל"זו תובא שורפב ה"רונטרבהו ודי תמדקהב ל"ז

 'ששה תמאב םא יכ הז ןינעמ אצנ םרט ריכזנש בוט אלה , ארזע רחא
 ירחא ןורל ךשמי , רומאכ עושי רחא םילודג םינהכ ויה הימחנ רכז רשא
 לעב, רבכנ ןהכ תמאב ותויה םע ארזעש תחאה : םיתשב 'זנה םינברה
 ארק , 'ה לכיהב ג'כ םלועמ היה אל | , םלשוריב םגו לבב ריעב וימעב

 ףוס 'א ה"ד שורפב ל"ז י"שר םג ,  וחיכוי המהש וירבד תא .ךיפב התא +
 ןב ודכנ היהו )"כ היה אל הירש ןב ארזעש המ :ל"זוו .בתכ 'ה השרפ

 םדוק םינש המכ לבבורז םע הלע עושיש יפל םעטה והז , ויחא קרצוי
 ברק אל ג'כ ותויה םע קירצה ןועמש יכ תינשהו | , כ"ע ארזע הלעש
 הנה יכ . ךומסב רמולכ וירחא ותואיצמ םחיל תואיש ןמז רועש ארזעל
 ןורהאה אוהש עודי רחא דע היה אלש רמול חרכוי םיבותכה תניחבב
 הידידי ורכש ומכ ודכנ וא שממ ונב םא , םירכזנה םינהכה תששב
 / ןועמש יבא וינחו וינח יבא היה עורי יכ םרמאב םהילא םיולנהו  ןופיסויו
 הקרצ ףדור ותויהל קירצ ארקנש ב"פ ב"י רפס ןופיסויה וילע בהכ רשא
 לש ונב היה קירצה ןועמש יכ קחצי ןודו ר"בארה ובתכש המ ןכו , דפחו

 ןיאו , רחש ול ןיא רבד .אצמי ב'כפ יתרכוש ומכ קרצוי ןב עושי
 הימחנב םיבותכה םהה הששה לע ורמאב רשא ל'ז י"שר לע אלפתהל

 שרפמ םש אוה יכ וניתובר ךררמ הטנ ויה ג'כ הז ארקמבש הלא לכ ב"י
 ל"זו אראו .תשרפל ורואב שארב אוה בתכ רבכו , םיבותכה טשפ ךרד

 . ןילע יתרכוש גמכ שרדת 'שרדהו וטושפ לע ארקמה בשיתי רמוא ינא
 רמאמב ח"מפ ג'ח הרומה ברל אצמת הזה רבדכ םג  ..ד"יפ .ףוסל בורק

 ידיסח ןינעב ול הארת נהומכ רועו ,םש כ'ג יתאבה רשא רופצ ןק לע
 וידימלתמ רחא י"ע ותבושתב אצמנה ךירעת יכ ה"לח םהל שי ה"א
 בושיב ש"ע םיכלמ 'המ א"פ ףוס בתכש המ םע יולה יארפה ר"רהל

 תעדה |
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 םידגנתמל עויס םיארנ  םירכזנה הימהנ ירבד םינפה לכלו . | תעדה

 : קרפה = תנוכ | יפכ

 :סרפ יכלמ תלשלשמ וניתובר ןובשח לע הארנ ישוק

 ךיא , תאלפנ ןכ ומכ איה סרפ יכלמ תשלש תניחבב םלואו חל קרפ
 יכ ? םינש ר'ל קר הכשמנ אל תיבה ינפב םתוכלמש ןכתי |

 בותכה שוירדל שש תנשב ןינבה רמג דע וליחתה אל הלאה םינשהש חנוי םא
 םאו , ןכ ירחא םימי ךיראה :אוהה שוירד המכ ונערי אל הנה , 'ז ארזעב
 בותכה ןמ תואור וניניעו , רחא ךלמ היה ךומסב םש בותכה 'שהתראל וניב
 ירחא םיבר םימי דועו םינש ב"ל ךלמ ודבל אוה הז 'שחתרא יכ ג'י הימחנב
 םימי ךיראה םהה םיברה םימיה ירחאש רשפא םג , ונינפל ראבתיש ומכ ןכ
 תונש ןינעלו , המואמ שדחב םהילע וריכזהל .הימחנ ךרצוה אלש םירחא
 "וברחל הנש םיעבשה ןינמש ירחא יכ , הזב ןנובתהל כ'ג ונל היהי הריציה
 אבנתה רשא הירכז ירבדמ הארנכ , 'זנה שוירדל "תש תנשב םלשנ םלשורי
 וגו םחרת אל התא יתמ דע רמאל םערתה ךאלמה םשבו וילא םיתש תנשב
 דע אלטב תוהו ראובמ בותכ 'ד השרפ ףוס 'א ארזעב םגו , הנש םיעבש הז
 'ה וא 'ד הנה ; 'וגו אנבמל וירשו ומק ןידאב 'וגו שוירד תוכלמל ןיתרת תנש
 הריציה תונש לע 'םפיסוהל ונדיב הנראשת ןינבה תכאלמ הכשמנ ןהבש םינשה
 התא , םויה וב ונחנאש א"לש םיפלאה 'ה לש יללכה ןינמב ירהש . הרכהב

 לש 'ד"ל/המווה תיבה ךשמ לש כ"תו לבב תולנ לש 'ע םמנש \.צ"ת 'הנומ
 ע"כ רבדכ סודרוה תיבל ג'ק יאנומשה תיבל ג'ק  ןויל פ'ק סרפ תובלט
 ללוכה ךסב םתוא ףיסוהמ םונמ ןיא הצוח םתחנה רשא "ינשה ןכבו , ל"פ
 יכ רמאנ םאו .א"לש אל ול"ש וא ה"לש תנש הז יפל התע היהתו 'זנה
 ומכ אוה ןכ .תמאב רשאכ שוירדל 'יתש תנשמ ליחתה סרפ לש ר"לה ןינמ
 ךצבקב םינשה ד"ל ךס לש ישוקה ררבתה רבכ אלה ,ונינפל דוע ראבתיש
 ,ז"ל ןהש 'שחתראב תוראובמה ב"להו שוירדב תוראובמה םינשה שמח דבל
 םימיה ץקלו ג" הימחנ רמאממ דוע רעושמה ןמזה ןהילא רבחתשב ש"כ
 אוה הז 'שההרא יכ אתיא ל"פ ע"סבד רברה תמאו .ךלמה :ןמ יתלאשנ
 וא תחכש אמש ארוקה ישיא ךא , 'שחתרא כ"ג ראותמה 'כזנה ומצע שוירד

 דומע לוגל אלא ךל ןיא רשא ה"יפב ּהלעמל ונבתכש המ האר תירק אל אמש
 , שוירד אוה הז 'התראש ךרבדכ דוע יהיו . תחצנ הבושת הז לע אצמת םשו
 הנושאר םעפ דמע הימחנ יכ בותכש אוהה ןינעב ןנובתהל כ'ג ונל שי אלה

 ירחאו / ךלמה לא רזח זאש ב"ל תנש דע 'תסשהתראל 'כ תנשמ םלשוריב
 'נ ןא 'במ תוחפ ויה אל ןידה ןמ רשא םימי ץק רע ותרמשמ לע םש ודמע
 דוע ךלמה ןמ לאשנ הצוח ותבש ימי ול וכרא רבנש ונתערב ש"כ םינש

 בושל
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 . םינש ה"ל ךלמ טעמל הז 'שחתרא יכ ררבתהש ןפואב , המילשורי .בושל
 'ר תונש ר"ל ולחה וילא םיתש תנשב רשא ומצע שוירד והזש חנוי ןכבו
 'שחתראש הז םתער יפל יכ קפס ןיאו , םינש ר"ל דבל ונמזב םהמ ירה , יסוי
 ולחה םינשה ר"לש : רמול חרכהה ןמ הארנ ,תיבה הנוב אוה ןאכ רומאה
 .םלשנ הבש שש תנשמ אל וילא םיתש תנשב היה רשא ןינבה תישארמ
 הארנ ןכו .הלעמל ונרכזש ומכ הכאלמה תונש ונדיב ורתוי יכה ואלב יכ
 תוכומסו תולגה תונש םיעבש םינומ םה םוקמ לכב יכ ל"ז םהירברמ טושפ
 בתכש הטמש\'המ י"פ ל"ז ם"במרהל אצמת הנהו , תיבה ךשמ תונש ןהילא

 וז הנשמו , הינשה האיבה איהו ארוע הלע ונינבמ תיעיבשה הנשב : ל"זו
 ר"כע ,הטמש ינש תיב ןינבל ג'י תנש ושעו רחא  ןינמ תונמל וליחתה
 ארוע קילסד דע ןינש תיש ךנה ןיכרעב רמתאד אהמ יתעדל ול םיאצויה
 וליחתה תיבה תונש יכ רמול ךירצ התא ןכ לע רשא . ןיטמש ונמ אל שדקמו
 םע יכ , תמדוקה הנשב היהש ותוכלמ תישארמ לבא רבל םיתש תנשמ אל

 תא הלאל ופרצ ל" םהש רשפא ןיתרת תנשב אנבמל וירשו בותכ תויה
 . עבש ויהו הנטשה בתכה םרט תונבל ולחה הב רשא שרוכ תונש

 ימיב. .ב"ל ורבע .יסש ה ..לש- ר"לה ,ןמ הפ. יכ השוקה הע "פו
 םיטי ץקלו רבדב זמרנה ןמזה לכ המהמ רתוי םגו ,ורבל הז אהסשחתרא
 היא ,'ינש ב"למ .רתי תיבה ינפב ךלמ רבלב .הזש ןטכג :, וגו .תלאשב

 יתאבהש וירבחו יחמק םישרפמה רשא רכלנה רחאה שוירד, לש ונמז אופא
 הלעמל ונרכוש םיתעה יבתוכ לכו , רחא ךלמ היהש ורמא הכזנה ח"'יפב
 שש היה ורכלה םרט ןורחאהשו 5 םירחא םיכלמ כ"ג ואצמנש ;ורפס

 רברל ונמצע - עוקתל הצרג םינפה לכל םאו .ץראה לכ לע ךלמ םינש
 תרחתאה הנשב רשא היה ומצע אוה הז 'פשחתרא - יכ רמולו .וז הכלה
 לע יחא המת ,  רדנסכלא תמחלמב דורש לפנ םרפ תוכלמל ר"ל איהש
 רבל "תפש רברב רשא שרוכ יכ 'אה :םיתש תחת אלפו אלפה ךמצע

 , ונינבמ לודחל וכרצוה םמצע -וימיבו תיבה תא תונבל םידוהיה תא השרה
 ורמאב החלצה ידועיו תואלפנ וילע רברמ איבנה היעשי שודק דחא ונעמש
 "גו םיוג וינפל דרל ונימיב יתקזחה רשא שרוכל וחישמל 'ה רמא הכ
 ףא לע רשא ןינע הו ,איהה 'שרפב ול: דעוימה ןוחצנהו בוטה לכב
 , עוריהיפכ 'ובדנו תוחנהב לבבורז ימיב תיבה הנביש הוצ וניפדורו וניביוא
 הימחנ תוכזל רועו , הנהה תורקיה תורגאה תא בתכ ארזע תוכול ןכ רחאו
 ןומראו הלת לע ריעה 'תנבנ ורזעבו ורי לעש ןפואב בוט לא בוטמ ,בחכ
 וילעמ רס 'ה טפשמ יהלא יכ בושחל לכונ הבכיא ,וטפשמ לע שדקה
 ? ןרבש הזו תוצמה הלא ,ףצק ףצשב רצ דיב וריגסהל והרע יהיו: םאתפ
 < תומש רמלו אצ* , הירב לכ רכש חפקמ וגניא םיחספ ףוס םרברכ אלה

 הבר
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 , ןישודקד ק"פ אניתנ ןב אמדמו ותוא ןוכילשה בלכל תוצממ א"ל הבר
 : ל"זו בתכ 'א רמאמ ירזוכ םכחהו , קלח 'פ רצנדכובנ לש 'ועיספ עבראו
 ,היהיש םע הזיאמ םיבוטה וישעמ לומג םדא םושמ םיללוש ונחנא ןיא
 יתוכהו ירכנהד איהה לע תומורת אתכסמד ףופ הנשמה שורפב ל"ז ם"רהו

 תוצמב םיבייח ןניאש  פ"עא םיבכוכ ידבועה + ל"זו בתכ המורת ןתמורת
 יכו . כ"ע ונלצא רקעה ןמ הזו רכש תצק םהל שי רבד םוש םהמ ושע םא
 ביתכ 'וגו ךלמ וינפל היה אל והומכ ורמאל ףכה רשא והישאי ירה אמית
 הזה םלועב 'ה יטפשמ לארשיב יכ אחינ םתה  ,והתימיו הכנ הערפ הלע
 קלח 'פ ל"ז ולעהש המ יפל 'הידיפהר יהנ ג"'וע לבא ,דחי וקדצי אבבו
 האיב ירוסא 'הו ג'פ הבושת 'הב ם"רה 'תכש ומכו ,ה"לח םהל שי

 ףוס =וילע יתזומרש המ םע ח"פ םיכלמ ''הב טרפבו א"יפ תודע 'הו ד"יפ
 אתפסותב רזעילא 'ר רברכ םניד םהה םילילאה ידבוע יאדו אלה , ז"לפ

 תאצמנה אתקיספו םיהלא יחכש םיוג לכ קוספ םילהת שרדמו ג'יפ ןירדהנסד
 : יוארל ןמאי ןכ לע רשא ,םולכ התימ רחאל םהל ןיאש 'ה ינתיתפ טוקליב
 םישוע ה"אש רסה ארתבד ק"פ ז"ביר רמאמכ םהינפ לע םלשי 'תי אוהש

 חנוי יכ , ץימחה שרוכר ק"פ ה"רב םרמאמ בישהל ןיא םג .'וגו רפכמ

 וערי אל םג היאר וילע ואצמ אל ירה שרוכ כ"ג ארקנ לשא הז ותויה
 לש וצמח היא הומתל ךל שיו . ירימג ארמגד הרבה לוק קר לשכנ המב
 והשרה , גהנמכ ותרשל ב"לה ותנשב הימהנ בוש ירחא םג יכ הז ירכנ
 ד"ל ךס יפל הנהו | , םלשורי יקסע לע חקפלו : רוזחל םימי ץקמ רוע
 . ותצמוח רע קצב שולמ םלועב תוהש הז וקרצ רחא ול היה אל םינשה
 דוע אלפתת אלה , הלאכ ותוא הנארקתו ושפנ .לע אטח יכ עדונ וא
 ןב .שוירד הז תויה ורמאש ה"רד ק"פ ל"ז 'פותה ילעבו ונישרפמ תערל
 רשא תקדצה הכלמהש ץראה לכ טפושה ינפלמ תאזכ האצי ךיא ,רתסא

 הכלה הלוגל איה םגו התוכז הל רמע אל לארשיב הלודגה העושתה התשע
 ורפם רבה רשא ינויה ונאירא טרפבו ה"אב םירפוסה לכ יכ ..יבשב
 קרפ ףוס הלעמל ונרכזש ומכ ידוהיה ולבוטסראו וג'אל ןב ימלת ירבדמ
 ותשא ומא תודורש ולפנ םש רצ ריב שוירד לופנב ךיא ובתכ ,"
 ואיצרוק ירבדלו 'ינשה ורפסב 'זנה ונ'איראל הארתש ומכ , ותוחאו
 יכ בתכו ,יב"מאגיסיס תארקנ התיה ומא איה ירישעה ורפסב ןמאנ רפוס
 לעו הילע  חיגנשהל הברה הנמא רשא ורדנסכלא תומ לע השפנ ןובאדמ
 .לכ רשא הדמע םימי השמח יכ םידיב המצע תא התימה , התיב תיראש
 ןופיסויה ירבדמ תושקהל הזה קרפה לע דומעת לאו , היפ לא אב אל לכוא
 רתפאד שורושחא רחא םק ןורחאה שוירד יכ הארנ םהמ רשא ג"לפ ונרכזש

 יב הארי םהב ןנובתמהש אדח : רבדה תובושת יתש יכ , הנב אוה ןכ םאו
 אל



 'רכ םלוע חל קרפ ימי
 יכלמ תא תונמל הנניא םש ותנוכ ןעי , םיתנב רחא ךלמ ענמה ראב אל
 ההיהש ימ תחת ונמע תא ורק רשא םימושרה םירקמה רפסל קר סרפ
 'ד קרפ ףוס םירבעל ןופיסויב יכ = לכ ,םש יתרכוש המ :יפכ םהמ
 סרפ יכלמ לכ תא וניתובא ודבעיו : לזו בתכ ןמה רָבד ורכז ירחא
 וניתוברל םהה וירבד יכ דועו , ינשה שוירד ךלמ רשא דע תחנבו טקשהב
 ימיב ןינבה ייכ רמא אלה וב ןימאנ םאש , ץקועו שבד םה םינשה ר"ל ךסב

 תוכזל בתוכה 'סשחתרא יס"ריסג םק וירחאשו + ,םינש עבש ךשמנ שויוד
 רשא שורושחאו , םימי ץק דעו םינש ב"ל תוחפל ךלמ רשא הימחנו ארזע
 תינשהו . דכלנה שוירד םלכ רחאו רופ ליפה הרשע םיתש תנשב בותכ וילע
 ךיא , םידוהיל תופחיתמה וימי תורוק תא ונתורוהל בתכ רשא הימחנ יכ
 ורדנסכלא רבע רשאכ ויהנש םימסרופמה םירבדה תא עידוהמ שירחהש ןכתי
 םייקתה לע לאינד לש וחבש דיגהל :ןה ., הזה שוירדב םחלהל םלשורי ךרד
 הדור רדנסכלא זא תויה םע רשא ונתא וניהלא ידסה םסרפל ןה , ונויזח
 ענכנ וידבע תוקת דגנ אוה , ולופיו םלכ וערכי וינפלו םימעה ירבע לכב
 ,דסחו בוט ךא הער ונמעל השע אלו ותארקל אצי רשא לודגה ןהכה לא
 והז אל יכ ןימאהל שיגרמ יח לכ וחירכי רשא םירבד תמאב הלא אלה
 אלו ונמזל עיגה אל ארזע ןכש לכ הימחנשו , רדנסכלא .תותיחשב רכלנה שוירד
 רפס ה"פ םיימורל ןופיסויה ןמ רורב ןכ םג הארנכ , המואמ ויתורוקב עדי
 הנוב שוירד ןיב ורבע רשא םינשה ובר יכ רשפאל בושחנ ןכבו .א"
 ומכ לפנ ערב רשא אוהה שוירדל ונממו , תומוחהה הנוב אתסשחתראל תיבה
 ראתמ ג'י הימחנ ותוארב רשא הנובת שיא לכ רשוח ינניא הנהו . ונרכזש
 יבתכ ונילע תועיו סרפ יכלממ ונניא ילוא קפסיש לבב ךלמ הז 'שחתרא
 לבא ,סרפ םוק ירחא רוענו רזת אל קפס ילב לבב תוכלמ יכ ,רשוי

 םסרפתהש ומכ רושאו לבב םג םהל ושפת יללכה םתוכלמב םייסרפה רשאמ
 אתסשחתרא ('ז 'א ארזעב) ארקנה ומצע הז הנה , א"כ קרפ ונרכזש המ | יפכו
 הלעמל ןכ םג ורמאכ , לבב ךלמ ג'י הימהנב ןכ םג ארקנש אוה סרפ ךלמ
 ןכ םגו .לבבמ ךלמה אהסשהתרא תוכלמב ימע םילועה ('ח 'א ארזע)
 בל תא בסה וניהלא יכ שוירר לע 'ו השרפ ףוס ורמאב רושא ךלמ ארקנ
 ומעו השנמ | ןינעל ג'ל 'ב םימיה ירבדב םג , 'וגג םהילע רושא ךלמ
 והוכילויו והודכליו רושא ךלמל רשא אבצה ירש תא םהילע 'ה אביו .בותב
 הריבה ןשושב היה ךלמה הזש הלג וירבד תישארב ומצע הימחנו , הלבב
 רפס 'ו. קרפ שאר םיימורל ןופיסויה ירבדמו . עודיה יפכ סרפ יכלמל רשא
 לבב ךלט וא סרפ ךלמ ןהשלש לע ךלומה תא םיראתמ ויהש ןיבת א"י

 הז לקי יכ ףא ,הב ןכוש היהש הלאה תונידמה ןמ ' וזיא יפכ ,רושאו
 סוימלטבל הא"יפארגואינב '\ רפס שארו 'ה רפס ףוסמ ןנובתת םא ךילע

 חול
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 תונירמה שלש יכ .םלועה תפמ  רויצמ ןכו ,  האיסאל ישימחו יעיבר חול
 , לארשי ץראלו תחא לא תחא תוינופצ תויחרזמ וזל וז .תוכומס הלאה

, 

 : המורדבו. , לבבו םירהנ םרא .הברעמל שי רושא ץרא ונייה הא"יריסאהו
 םג . ונרכוש ומכ םייסרפל הכולמ ריע= ןשוש איה הנ"איסוסה לבח לכ
 לבב הנה ,ל'זו בתכ לבב לע ורבדב יכ ט'מפ ונילוס רפוסה אצמת
 םש לע םירהנ םראו רושא תוצרא םג הרדה בורלו םי"מארימיס י"ע התנבנ
 יכנא ,רומאכ םידגנמה תכ לע  תוכז - רמלמ .ינדוע םלואו .וארקנ לכב
 ויהש ורבד רשא וביטיי ךיא רמאיו םהילע השקי יכ תונובת שיא האורה
 ר'בו ל"פ םלוע ררפב ל"ז ונמש 'דה וא 'גה ןמ רתוי סרפל םיכלמ המב

%- 

 ווא.

 , רוע הנה א"י .לאינרל רמא שרוכל תחא תנשב ךאלמה ירהו ,ד"מ השרפ

 הניחבב םדק ןה יכ רמואו הכלהכ ול בישא ?םרפל  םידמוע םיכלמ השלש
 ןכ םג רכוש ומכ  הששמ תוחפ ויה אלש חיכות םיבותכה תצורמ הלק
 השלשו 'זגה שרוכו ירמה שוירד ונייה , " רמת 'ב ןיעמ קחצי ןוד םכחה
 ירבד ונמאי םאו .הרכהב השש םהש.:רישעי יעיברהו םירכזנה. םיכלמה
 בתכו ווה .שרוכ ירהד רמאש ל"פ הלעמל וגבתכש ינויה יטנופוניסג
 ילוא קפסל .הנאות ונאצמ אלה , ךורא רפס םהינשמ רחא לכ ירבר לע
 אופא םרפסמו רומאה ינשה אוה תרכזנה "" השרפ שאר לש הז שרוכ
 הארמב לאינרש תאז העמש הניב הזמ רבל ןכא , הלעמל הבריש רשפא
 םאו * הינש ןיב המופב ןיעלע תלתו סרפ תוכלמ לע רמא 'ז השרפ לש
 םלכ ןיב םיכלמ השלש ונייה ןיעלע תלת קר סרפל ויהי אלש התיה ותנווב
 ויהי יכ רטאיש הארנ לבא * הינש ןיב רי תולמה ףיסוהל ול היה אל
 תועתלמה ןוימדכ םימושר יהלבו םימושר םישלחו םירובג הברה םיכלמ סרפל
 ויביוא דיב לפוגה יעוברהו םיפיקת השלש ואצמי םלכ רפסמ ןיבו , םינשהו

 הז םינמנ יתלבו ךרעב םיוש יתלב םיכלמה תויהו , והומדק .רשא לכמ
 יפל רבב יכ ויה .אלכ ויה רשא םהימי רצוקל םא היהש רשפא , הזב
 , םישרח 'ח וא 'ז קר ךלמ אלש ימ םהב אצמנ םירכזנה םידיגמה ירופמ
 יתלב םתצק הארת אלה ., תרבכנו המושר הלועפ לכ ושע אל יב וא
 שורושחאבו ,ח"יפב ונרכזוש ומכ לודג ןחצנ .הרומה אתסשחתרא םיארקנ

 ראתה ילעב םיכלטה ןוחצנמ | ילואו , 'וגו ופקת השעמ לכו בותכ ותלודגל
 וירחא םיימורה ןכ ומכו , וי"ינאמ ארקהל ןודקומ ורדנסבלא הצרו הכז הזה
 רוזחנשכ ןכא  .המודכו .וי"ינאמ וא"יפמופ וארקנ. תוארונ םתושע ידמ

 םירחא םיכלמ סרפל תויה םיבותכה יפכ ענמנה ןמ וניאש הארנ וניניעל
 א"י ןיעמ קחצי ןוד םכחל הארת אלהו .ורכזנש העברא וא , השלשה תלוז
 וגימכחש יתרמא ןכ לע : ל"זו בתכ הז לע םירבד תצורמ ירחאש 'ג רמת
 ורמא לבא ,םתוא ונמ אלו סרפל םיכלמ השלשמ רתוי תויה וללש אל

 רבלב



 הכ < - .םלוע טל חלקפ ימי
 . רדנסכלא דיב ולפנ רשא רע תיבה תונבה תעמ תונמהל םיוארה סרפ יכלמ לכ םב ערתשהמ אוה רצק , יסוי 'ר לש םינשה ד"ל עצמ ךיא הארנ םיבותכה טשפמ קרפה ןינעל ונבושב םינפה לבל , ךרעה ילפשמ רבל המוקה ימרו ץראה יליא ונייה , הינש ןיב רמאמ שרופי ןהיתשבו סרפל םידמוע םיכלמ השלש תינשה האובנב רמאש המ אלא וניא ןיעלע תלתו רבד יכ דע תמאהו ,ךיניעב בוט םא וילע ןייע לאינד שורפב םירצונל קיתעמה .תערמ קחצי ןוד םכחה תא אוה .בוננ יכ הארנה ןמ תורכזנה תויבלמה תומרפ םלואו , ןתטלופ םימעפו ןתעלוב םימעפש ןיביצנו  ביידהו ןרח וז המופב ןיעלע תלתו ורמאש ןיסחוי 'פ שיר וניתובר תאמ הוקל ומצעב ךרדה הז יכ ערתש םע , 'ג רמת 'ח ןיעמ ול הארתש ומכ םייסרפל ודבעתשנ רשא ירמו סרפו לבב תויכלמ שלשל ןיעלע תלתו .בותכה תנוכ בסהו ,הינש ןיב .הנהה תוראובמה תולמה יתש קויד לע ררועתה אלו , סרפל םיכלמ תפסות לא ושורפב ךירצ ל'ז םישרפמה רתי ןיב אוהש ל"נה קחצי ןוד םכחה לע יתהמת ךא = . ורדנסכלא דיב לפונה טרפבו וירחא ותלוז םרפל םיכלמ ויה ע"כד אבילא ירהו יעיברל שורושהא בשח םכחה הוש , 'וכו לודג רשוע ףישעי יעיברהו .רמוא בותכה וילעו .סרפו ידמ יבלמ לכמ שורושחא לש ורשע הארו אוב רזעילא 'ר יקרפר ט"מפ אתיאד אהמ ותוא רוזעל ןכ םג יל שיו , 'וכו תוכלמה לע רבגו שורושחא םק יכ ויבא ירחא ותוכלמ לע קזחתנ אל שרוכ ןב ישי"במאק יכ וא , םולכ םנינעב ושע אל םיכלמה ראש יכ , שוירדו = שורושחא שרוכ םהש ער וא בוט  םהמ לארשי ולבקש םתוא דבלב

 : והינכי יאצאצ תלשלשמ וניתובר ןובשח לע הארנ ישוק
 אצמו , ויחא םא יכ לאיתלאש ןב ונניא הירפ םאש ןכ רמול חרכהה יכ הארנ | תמאבו . כ'ע אודע ןב היכרב ןב היה אוהו אורע ןב הירכז ןכו ., הירפמ רבכנ היה ילוא לאיתלאש רכזו ,םינבכ םה ירה םינב ינו , ה"דב .רמאנש ומב לאיתלאש ןב הירפו הירפ ןב אלא לאיתלאש ןב היה אל לבבורז :ל'זו בתכ ל'ז יחמק אוה ינח  שורפב ןכו .כ'ע .םינבכ םינב ינב רכוש .תומוקמ המכב הארת אלה , הירפ ןב לבבורזו , לאיתלאש ןב הירפ יכ ונב ןב היהש יפל .לאיתלאש ןב לבבורז ארזעו הירכזו יגח רמאש המו ,םלכ וינבו בא רכוש ןבומ רבדה יכ לאיתלאש ינבו רמא אלו הרצק ךרד זחאו לאיתלאש ינב הלא לכ ףנ הידפו םריבלמו + ל'זו יחמקה ברה וילע בתכ יונו םריכלמו .בותכה םג אלה * ןהינבי ירחא תורוד העשת םהש יננע ינעוילאו ,ינעוילא הירענו , הירענ היעמשו , היעמש הינכשו , הינכש היננתו , היננה לבבורזו , לבבורז א הידפו , היפ לאיתלאשו , לאיתלאש תאו ריסא תא ךילוה והינכיש אוה רדה בותכ - 'ג 'א ימיה ירבד רפסב הנה יכ ,וניתובר ירברל ישוקו םירכזנה םידגנתמל רזע ןכ ומכ הארנ והינכי יאצאצ תלשלש תניחבב ספאו טל קרפ

 לבבורז א | תילד
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 ןב היארו קוספ לע ל'ז י"שר םג . ךרי אצוי אל לאיתלאש ןפוד אצוי לבבורז

 וכ | , היאר .ןיירע ריכזה אלש פ"עא הזה סחיה .גהנמ ןכ :ל"זו בתכ לבוש

 וינב ריכזמו ץוק ריכזה אל ןיידע 'וגו דילוה ץוק ןכו , בישח אק תורוד תורוד

 ערוצמ תשרפ ףוס הבר שרדמב ןכו יניד דחא 'פ ןיררהנס תכסמב הנהו .ש"ע

 ךרדכ אלש לא ולתשש לאיתלאש ,םירוסאה תיבב ומא ותרבעש ריסא ורמא

 םהירבדמ רשא ,הרבעתנ וזו דמועמ תרבעתמ השא ןיא ירימג , םילתשנה

 לוקש יפל םג . והינכי רסאמ ימי רע לחה אל םהה  תורודה ןמז יכ ונדמל ולא

 וינב ינש יכ ןימאנש יד אלה , ורפאהל ףכת היה םליחה הוש רמול ןיא תעדה

 יאדול חנוי ןכו ,רסאמה תונש ז"ל רפסמל םינש שמח וא עברא ורלוי םירכזנה

 הלא ויתוישרפ טרפבו ארתבד ק"פ ל"ז םרמאמכ ה"ד רפס בתכ רשא ארזע יב

 ןפואב , ןויל הפכב ךלמ ךולמ ינפל סרפ תוכלמ ךשמב ותוא רבח תונושארה

 םימי ךיראהש הימחנ םג אלה . חרבהב סרפ תוכלמב ויה םלכ הלאה תורודהש

 ה"פ א"י רפס | םיימורל ןופיסויה בתכש הממו םירופסה ךשממ הארנכ וירחא

 אל  ,קלח קרפו ארתבד ק"פ ל"ז םהירבדכ ה"ד רפסו ארזע רפס םילשהשו

 םעו .םרוקה קרפב ונחכוהש המ יפכ ורדנסכלא דיב שוירד תליפנ ןמזל .עיגה

 אוהש בושהל ןיא ,הימחנ ימיל םיבורק וכשמנ ארזע ימי יכ רמול הצרתנש

 אְמינ אלמה ותואל שממ ךומס ודי תחתמ אצויה ה"ד לש קלחה בתכ ארוע

 טופשל יד , התרבחב תעגונ תוכלמ ןיאש תינעתד ק"פו תבשד ב"פ ןנבר רומאד

 . ורדנסכלא דיב הנוכנ הכלממה תויה םדוק םינש 'ד וא 'ג הברמל ותוא בתבש

 א"י קר וליחתה אל ךשמנ ךכש חנוי םא םג והינכי רסאמ לש םינשה 1'ל הנהו

 תונש יעבש םהילא ףרצת יכו , והיקרצ תובלמ ימי םהש ןברחה םדוק םינש

 ומכ םהמ ךריסהבו ,רתוי אלו ו"טק ץבוקמה היהי אלה יסוי 'ר לש ד"להו תולגה

 , ונרכזש ומכ ףוסב ןהצקו ו"טקה הלחתב ןתצק ערגהל תויוארה םינש הנמש

 ךשמל ראשנ אל הנה | ןוירה תותע עשת רעב םינש עבש ומכ ריסת דועו

 המיתה םוקמ אופא הזו ; חרכהב הנש האמל ביבס םא יכ םהה תורודה תעשת

 אלה ? אוהה רצקה ןמזב ודלוי םינב לע תובא .תורוד העשת יב ןכתי ךיא

 יעבד ןאמ :יאה וליפא תובאד :ילימב ל"ז םהירבד יפכו םלועבש גהונה .יפל

 רמאנ םא ףא יכ ןפואב ,הפוהל הרשע הנמש ןב תוחפל היהי הוצמב זירז יוהמל

 ןידה ןמ הנה ,םיתנש וא הנש ןב קר זא היה אל הנורחאב הנמנה יננעש

 האמ קר ןיא הברמלו , הנש םישלשו האממ רתויל לכה ןיב םנמז עיגי הז יפל

 ינב .םה םג ויה 'וגו הידפו םריכלמ יכ ל"ז יחמקה דגנ שרפת םא ףאו . ונדיב =

 הידפ ןב ותויה םע ילוא רשא לאיתלאשל ינש רוד קר היה אל לבבורז יכו ,הינכו

 רהא לכ .רילוהשו ,  תורוד הנמש אלא םניא יכ ןפואב ןבל ול לאיתלאש וחקל

 רשפא יכ דבלמ . םינש שמחו האמ תוחפל ולעי אלה םוצמצב הנש ו"ט ןב

 לאיתלאש ,ונבתכש 'פכלאה הידירי ירברל רשא ןעי ,  דאמ ישוקה לידגהל |
 אל |
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 תערל כ"ג ירשפא הז ורבדו  ,אלכה .תיבמ הינכי תאצ ירחא דע רלונ אל
 לע רשא , ול הצוח ותדילו רסאמב התיה ותרוה יכ רמאנש ונייה ,  וניתובד
 אוה יכ וז ךרדל ךלכ וא , ונבשח רשא האמה ןמ םינש ז"ל ריסהל ךרטצי ןכ
 .ינפל םינש שש קר היה אל אלכה תיב ךמשמב והינכי ןתנה ךיא בתכ הידירי
 ותולג םרכזב יכ , והושיחכי אל והימריו םיכלמ ףוסב רשא םיבותכהו , ותוריח
 , וניתובר ירבדמ הול הריתס ןיא םג | ,רהוסה תיב לא ןתנ זאש ורמא אל
 , םינש שש קר ונרכוש האמה ךסב םושל ךל ןיא 'זנח םינש ו"לה ןמ יכ ןפואב
 םא בייחתיו , הנש םיעבשל ביבס םא יכ םהה תורודה ךשמ לכל וראשנ אלו
 םדקש םינשה א"י רפסמ יכ תויהבו , הטמו םינש רשע ןבמ דילוה דחא לבש ןכ
 ןמ ראובמו קרוצ אוה םלשורי תוברח לש םיעבשה ןכו ,  ןברחל והינכי תולג
 ינפב םרפ תוכלמ תונשב בייוחמה תפסותה םושל ונא םיכירצ אלה ; םיבותבה
 , דילה ןמ רתוי ןוי לש יללכה תוכלמה לא ומדק תיבהו םתוכלמש רמולו תיבה
 ןירדהנסב ןנבר .רומאד איההמ הז ביר לע הנעת אל ארוקה הנובת שיא התאו
 ךיתוריעה רבכש ,  םינש 'ח ינב : םידילומ ויה םינושאר תורוד ררוס ןב קרפ
 בושל חרוטל ךילע יהי אלו הרקעמ וז הבושת לטביש המ לע 1" קרפב
 ןיאו איה הדנא יכ ריכתש ןפואב , הזב הז לש רומאה תתלו וב ןנובתהלו
 אתיאדב לאלצב לש ורוד לע ןכ ורמא ל"ז םה םאש דבלמ ,הנממ תושקהל

 לש םערז םישל 'ה ץפח יכ תמייק .התיח וצרשיו ורפ תיחולחל ןירע רשא םתה |
 ישילשה ורפסב ידשכה וסוריב בתכש ומכו ,םימשה יבכוככ שפנה םיעבש
 הרשה חמצכ הבבר םתתל תדלותב ותכרבו םיהלאה דפהמ היה לובמה רחאש
 ןניקסמ תופרט ולא קרפב אלה ,רוד רחא רוד סרכ לכב רשבה לכמ הבקנו רכז
 ןניפלי אלד ולעה טחושה קרפו .ןירבוע ולא קרפבו ,םיסנ השעממ ןידמל ןיאד
 םינש וא דחא רוד לע ןכ ורמא לופכה תורזה רצ לע ל"ז םה םא רועו . שוחחמ
 דלונהו .ישוקב דילוי ןטקה יכ ונעדי רשא ןיפוצר " וא 'ח לע ורמאי אל
 וניאר רבכו ,ישוק ןורתיב דילוהל יפט רקפד ןכש לכו לשחנו הפר :ונממ
 ורמא ,ינשה ןמ החרנה ןושארה ץורתל 'יפא אליעלד :הביר ינ"טסוי לעש
 םימע .יבידנ לארשי תיב ערזל הנממ ןידמל ןיא הירבדכ ילוא .תויה םעש"
 לע ינא המת יכ רמולמ לדחא אל ונרכוש תורורה תעשת ןינעל הנחו .הלאכ
 םעט תא םהב רמש אל ותלבק רפס שאר םתוא ותונמב רשא יולה "בארה
 םע וירבד תא האורה ןיביש ומכ םיבר םינב םע דחא בא הנמ יכ ,םיבותכה
 םירמוא שי בתכ והירענ ןב והיקזח לע יכ וילא איה הלורגו תינש תאזו .רפסה
 ק"פמ ונערי ירהו ,'וכו לבבמ ללה הלעו הירענ ןב היקוח לש ויחא היה ללהש
 ארזע יכ ותערב רבע אופא ךיאו , הנש האמ ןכרחל ךומס היה ללהש תבשד
 שלשמ רתוי היח , ןיפתושהב ל"ז םהירבדכ היקסאד הימחנ רמאנ וא ה"ד בתבש
 -וירבדל ,הלאה תורודה לכ תא חפקו ליאוח ותלחתמ תיבה ינפב הנש תואמ

 היה ב ר
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 ויהש תרוסמה ימכח המכמ אל וניד תיבו ארזעמ ולבקיש וניד תיבו ללהל יותר היה
 קרפב םלוע דוסי רפס לעב ילארשיה קחצי 'ר םכתה םג יכ ילצא רז רתויהו ,םיתנב
 םלעי אל םג , קרצ יטפשמל םירכזנה וירבד לכ איבה 'ד רמאמ ףוסל בורק ח"י
 היטלפ היננח ןבו ונייה םהה תורודה תשרפב רשא רזה בותכה יכ ארוקה ןיעמ
 הדוהי רב א"בה ןימינב 'ר ארקנ םישרפמה ןמ םכח ,'וגו ןנרא ינב היפר ינב היעשיו

 היפר ינב : ל"זו וילע בתכ הנ"ירומ שיא ןוילטבא ר"רה ירפס ןיב ויתיאר רשא ע"נ
 הידבוע ןנרא לש ונבו ןנרא היפר לש ונבו היפר היעשי לש ונב שורפ , ןנרא ינב
 רוד הלעמל םירומאה זנבו ומכ ינבו , םהימוד לכ ןכו הינכש הידבוע לש ונבו
 םיעבש תקתעה יכ םהל שי רכז וירברל היאר ןיאש פ"עאו . ל"כע רוד רחא
 לידגהל שיא לכוי ןכש לכ תמאה יהי הככ םאו , והומכ תרמוא איה םינקזה
 תעדה ןיא הנמאה .ג"י רפפמ רע םהה תורודה .תוברב הרידאהלו 'זנה אישקה

 ורבעש ויחי םלועלה הימהנ וא ארזע םיאיבנהו רמאל אלפתי יכ הז ןימאהל הטונ
 חור יד םהירחא הבר ארבג הזיא יב רמאנ אל םא םיהלאה ? המהה תורודה לכב
 תלחתב בותכל זעונ ע"א םכחהש ומכ , הלא שדק יבתכב ודי ףיסוה היב אריתי
 רשע םינשה רוס ןיבת םא ורמאב המהמ םיבוטו םיקידצ לע םירבדה הלא שמוח
 הידידי ףא יכ .אתורב יאה יכ לכמ יל הלילח יכנאו .ש"ע 'וכו םיקוספ
 :ףוס .ונממ קרצ ,יחלה לע והוניכה הלא וניקרפמ ישימחב הכבש ירדנסכלאה
 ףוס דע השמ לעיומ רשא םיקוספ ב"יה םג יכ ורמאב השמ ייחמ ישילשה ורפס
 ונררועש קפסב יד הנהו . ונימכת רברכ םבתכ ותאובנ תרובג יפמ השמ הרותה
 םלכש ןכ םג חנוי יכ , בורקב .הנש האמ ךשמב תורודה תעשת לשלתשהמ
 הנכרטצת תורוד הנמשל 1 , רחא םויו םינש ג"י ינב קדקורמ םוצמצב ודילוה
 האמ תוחפל םהש רומאכ םירובע העשתל םינש ששמ רתוי דועו "ינש ד'ק

 ח"י ןב ותויה רע השא תאש יתלבל ךסה רבע רשא םלכמ דחא וליפאו ,  רשעו
 ונתירכה רבכ שדח רשע םינש הלותבל ןינתונש ומכ הל ןחנשו םינש 'כ וא
 יכ .אוהו :רמואש המב ןנובתהל רוע ונל שיש תלוזמ , ר"לה רפסמב תוברהל

 ('ג הימחנ) ונאצמ 'תסשהתראל םירשע תנשב היה רשא תומוחה ןינב רופסב
 ירבדב בותכ הינכש ןב היעמש הזו ,הינכש ןב היעמש .היה םיקיזחמה ןמ דחאש
 הירענ תא דילוה היעמש אוה יכ , םירכזנה תורורה תעשתל ישש 'ג םיטיה

 שוירד אוה אתסשחתרא הזש חגוי םא םג ןכ םא ,יננע ינעוילאו ינעוילא הירענו
 ךיא , תיבה יִנפב פרפ לש ר"לה תוכלמל הרשע עשתה איה םירשעה ותנש יכו

 רחא ץר תורוד חשלש ורלוי הלאה תורורה ןיב םינשה תקולח םוצמצב יכ ןכתי
 תורודב הארנה ישוקה ןיעכ הז אלה ? ר"לה ףוס רע רשא םינשה ו"ט ןמזב ץר
 קויאלה ינימ השלש הלא ןה ,ונממ רז רתויו םילודגה םינהכה לש םינורחאה
 יכ רבלמ , םירכזנה םידגנמה תוכול שדקה יבתכ תניחבב בלה לע ולעי רשא
 רע ינש תיב תלחתמ ויהש לה םינהכה תא ותונמב ירדנסכלאה הירש

 < .תמחלמ "ה.



 זכ םלוע טטל קופ ימי
 ןכ ומכ הנמ  ,א"צק ךסל ועיגה םתונש וירבד יפל רשא  וררנסכלא תַמחלמ
 ירחאו , דחי הלוע ןמז תדמ םע םהימיב ויהש דוד תיב יאישנ םתמועל
 תונש תניחב ףרצל ןכתיש ןפואב ,ץראה ייוגב םיתעה יבתוכ לכ וכשמנ
 < קיזחחל רשפאה ןמ הארי ןכו .ונרכז רשא תוניחבה שלשל םירפזנה םיאישנה
 תשקבב , ןושאר תיב ךשמ ןינעל ה"לפ ףוס ונאבהש אוהה השקמה ךרדב
 ךולט דע ינש ןינב םדוק המ ןמומ ה"א ירפוס ובתכש תויכלמה רתי תונש
 יסרפה יניטסאטימ םושרה רפוסה ירברמ ןיבתש המ טרפבו , ורדנסכלא
 ומכ וכשמנ ורדנסכלא סוק דע רצשלב תליפנמ יכ , א"לפב ונתאמ םיקתענה
 ןמ יכ וירבד ןמוא לע תודע ךל שי אוהה םוקמב הנהו * ש"ע םינש א'צק ןכ
 הנש םיעבש הנמ רצשלב תגירה דע רצנדכובנל ח"י תנשב היהש ןברחה
 ןהיקזחל ד"י תנשב התיהש בירחנס תליפנמ ןכו ,שדקה יבתכב כ"ג ראובמכ
 ןמ ראובמל בורק ,םינש ו'לק וירבד יפל וכשמנ רכזנה רצנדכובנל ח"י דע
 הנש הרשע םיתש ןומאל םינומה הידידיו םיעבשה ןורתפ תטשל םיבותכה
 יבתכ תיאר ילב םירכנ ירבה לע ןלכב ךומסל ךרטצהמ הנמאה .םיתש תחת
 . ונבל םהילע תישנ אלו ןיאכ ויהי ,שרק

 : ורכזנש תוגשהה לע וניתובר דעב תובושת

 ןמ הלחתהבו . ונימכח תוכזב ךפהל ונילעו וננה אסיג ךדיאל םלואו מ קרפ
 רבדמ םידגנמה תרזעל המודמה היארה יכ רמאנ תוגשהב דצה

 הב רמאהל ןכתיש הממ רבל הנה , םדוקה קרפב ראובמכ והינכי יאצאצ
 בותכהש , וז הבושת תורמזמב הילזלז תא תורכל לכונ הלקנב אלה הז תלוז
 טוח תא קיספמ ונה 'וגו היטלפ היננה ןבו איהה השרפה עצמאב רשא רזה
 ןמ םותסה רמלי אלש ןפואב , םערז הלשלש ונלצא לבלבמו םהה תורודה
 ישוקה ךשמי םיבותכה םתוא לע .יחמקה רואב יפל יכ םעו .  ונמיה םותסה
 ולבק רמול הינימכ לכ ואלו אתינתמא ארבג ןנימר אל הנה ,ונרכזש ומכ
 המורמה היארה לעו ,וחלבסי םוקמ תוערה ןמ ותלוזול םג אצמהב יתעד
 ולבק אל ל'ז םהש ירחא יכ , רמאנ , ח"לפב שרופמה לככ סרפ יכלמ .ןובשחמ
 הלפנ םינפ לכ לע רשא םהירבד ונאבהש םידיגמה ורכזש ברה ךסה םהמ אצמה

 םיכלמ השלש דוע הנה לאינרל רמוא ךאלמה ונעמשו , תקולחמ םתוניב םג |
 ומצע ישילשה אוהש רכזנה שרוכל יעיבר ותויה ןכתי יעיברהו סרפל םידמוע
 טועמ םייקלו ירשפאה תואיצמה לא רברה ברקל םהיניעב רשי הנה , אל ותו
 תמאתהב ןכש לכ , אתסשחתרא אוה שוירד אוה שרוכ אוה םרמאב םהה םיבלמה
 היארה םלוא , ונרכזש ומכ סרפ יכלמ לכל תואנ ראת אוה אתסשחתרא םש יב
 בותכה לככ ב"י הימחנב םירוכזה םינהכה תששמ םידגנמה תוכזל האבוה רשא
 ןועמש רוד ומש םהש ונימכחל איה אישוק יתעד רצוק יפליאדו אה , ז"לפב

 קידצה
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 עושי .בותבה : יכ םירמואהו ,  םותנב קספה ילב עושי לש ורורל ףבית קירצה
 אל .םהירבר אלה .הינימ קילסד יול עושי לע" ושרפל רשפא םיקיוי תא דילוה
 תוכלמב . ךרצוה םתורוד תיברמ - םג .הנה ויה. םיול םא ףא יכ ארח , וביטיי
 םהירתא דלונה קירצה ןועמשל ג'כ עושי ןיב ויהנ רשא םיבורא םימיל אוהה סרפ
 יכ תוארל וטיבי .דועו ,הימחנ תומ ירחא עושיל ינימשה וא יעיבשה רודב
 רשא לככ קרצוי ןב עושי ןב .םיקיוי המצע תאזה .השרפב אוה ררה בותב
 םינהכה תשש לכ אצמה םתלבקב ועדי ל"ז םהש רַמול ןיא םג . ז"לפב וגרכז
 .ן.וייחב ונהב םהה ויאצאצ לכשו גלפומ ןקז עושי  תויהב וניעב .דחא .רורב םהה
 ימיב עושי ימיב ., ומצעל םימי בותכ תרכזנה השרפב םהמ .רחא .לכ לע הנה יב
 םתוו : והיזע ימיב רבדכ אוהש עודיו' .ןגחוי .עדיוי .ימיִב בישילא .ימיב .םיקיוי
 קרפ 'ב קלח הרומה ברה בתכש המ תעדי .רבכו , ח"לפב רומאכ והיקזחי זהא

 שפנה שלחת תויארה רספה ראבתהב יכ , יקיחד ייונש לע םיכמסנה רגנ ו"י
 רובד ןילחונ שי 'פ תופסותה ילעבל אצמה םע הנהו . וניצרש .המ ןימאהמ
 שדקה יבתכב םיאיקב .ויה אל ונימכח תצק םימעפר , 'וכו ימנ .והיורת ליחתמ
 עדוי יניאש בוט יכ רמאנ תונושארה תורברב םא ינלאש הרפה קרפר איההכ
 אוה יאדו ; וכל אנימא ימ יארקב קלה - ארפס בר לע והבא 'רד איההכו
 םימכתה לע ש"כו , םינש ר"לה רמאמ לעב יברב יסוי 'ר לע תאזכ בשחי אלש

 לכל םישורה ארזע יבותכמ םיבר ונתוארב דוע ש"כו ,.וירחא .םיבשמנה םלכ

 ,ונממ בוט .רבודי המ העמשא רע :הזב .ילצא ןוכנה לבא .  הנהו הנה;םהיצפה
 םתאמ אצי , הנגשל ל"ז םהל סחיתי .המודמה יפכ רשא הזה רבדה יכ אוה

 םיערוי יתלבכ םמצע ושעש המ ונייה ,  השיחכהל ןיא רשא המכהבו הלחתכל
 , םיתנב .רשא לב גולרב קירצה ןועמשו עושי םא .יכ םהה םינהבה תורודב

 הבס ווזיאלו ןוקת ןורתיל וא חרכהל םא ונל שרדת ותעידיש המ לכ הנה יכ -
 לבהש המכסה וב אוצמהל  הגנש הניאו .איה המכה , הגישהל לכונ אל היהתש
 ינש תיב ךשמ לא ןמז ליבגהל תואנה ןמ ונימבח תוארכ יהיו , הירחא ךשמי
 תורטשל ןינמה דצמ ןברחה דע םינוי תוכלממ הנהו ,ןושארל לבגוהש המ יפכ
 ומכ םליעב וכלמ רשא ששה רבלמ םינש פ"ש ותויה עדונ , ןומהב םסרופמה

 תשש תניחבב איהה תעה דע ותישארמ ךשמנה ןכא , ג'כפב םהירבר ונרכזט

 ןופיסויו הירידי ירפס ואר אל םג , הימחנ ירבדפ שרופ אל םילודגה םיגהכה
 םתוא ועדי אל ולאכ ןמצע ושע ,  םהב ונימאה אל וא ןוי ןושלב םידוהיה
 םרמאב סרפ יכלמל וב תונמל ומיכסהו , דחא רודב - ויהש וא םינהכה
 לכ ןהב עלבתה עטתשמ :אליממ יב םע , הנש ר"ל תיבה ינפב סרפ תוכלמ
 ונבתכ רשא. לכב .לכשה לצא קחריש המ  םירכזנה םינהכה תורוד תנומש
 ראובמכ רתוי םינש םכשמה ראבתה סרפ יכלמב םג אלה רמאה םאו . ז"לפב
 םתונש יכס םתוארב ל"ו םהש תהאה : תובושת יתש הז לע הנה ,ח'לפב

 תובורמה
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 , שרופמ אצמנה דבלב קלחה תא םהמ וזחא רואבב םיבותכ יתלב תובורמה
 םימי ץקלו : , רמאמ ןיב תורעושמה םינש יתש ומכו אהסשחתרא תונש .ב"ל םהש
 םהל הזו , ורדנסכלא ריב לפנ הב רשא המחלמה תנש ןיבו ךלמה ןמ יתלאשנ
 ןתנש םעטה ןמ ונל .אצת תינשהו * תשפת טעומ תשפת עודיה םכררל בורק
 תויהל יכ , םיקיוהיל 'ג תונש דע ןושאר תיבב י"תה ךס םתונמ לע ל"ז ד"בארה

 ,הבשחה יתלבל בוט יכ ואר הדורטו הלפש ןברחה דע זאמ הדוחי תכלממ
 עודיה יפכ לבב תוכלמ תא ועינכה םיהלאה רזעב םייסרפהש םע יכ .ערת ןעי
 םידורט ויה דימת לבא , הלת לע םתוכלמ בשיתה יתלב םינשה םהל ובר הנה
 ויהש תוימינפב םא , ץראה תוכלממ רתי םע םחל ויהש תוינוציח תומחלמב םא
 דאמ ראובמ הזו , ברח יפלו ץימא חכב הז תא הז ףודהל הכולמה ישפות ןיב
 םהמ דחא לכ וטודוריאו יטנופוניס ג  םירפוסה ירובח ארק רשאל
 המחלמב ם"יטישה תכלמ ןב תא גרהש שרוב לע ודיגה רשא , ןושארה ורפסב

 ואבבו , ץרפ ינפ לע ץרפ והצרפתו דבכ ליחב ומא-הכלמה וילע המק הז ינפמו
 םד הנה וילע רמאתו םיללח םד אלמ ילכב והמישתו ושאר תא 'חתרכ הריל
 , תיבה תונבה םרט היה הז יכ תמא . ךשפנ התור םא רע התשת םדו תאמצ

 םינש םג יכ יט נופוניסגל הכוראבו םירכזנה םירפוסה ינשל אצמהת ןכ
 תשקבב תובורמ תומחלמ םמצע םייסרפה ןיב ודימתהו וכשמנ ןכ :ירחא ו
 םיקרפ ישאר הז לע וירבדמ ונאבה רבכו ,  רצע שרוי .םהמ רחא לכ תויהל
 םגהנממ רשא ל"ז םהל היהש ןפוא הזיאב הלאה תורעהה לבקתהב הנהו , ל"פב
 סרפ יכלמל ונמ אל , תבשוימו הטקשה הכולמה .תונש קר ונמי יתלבל רומאכ
 םעש תער לע אל לבא , 'זנכ םיבותכה ןמ תוארגה םינשה ר"ל םא יכ 'זנה
 םשב ח"לפ ףוסל בורק יתבתכש המ ןיעכ הזו  ,רתוי ויח אל הררטה תונש
 םש ןייע השלשמ רתוי סרפ יכלמ תויה וללש אל ונימכהש קחצי ןור םכחה
 , ןוי תוכלמ , תיבה ינפב .סרפ תוכלמ , אירהב םרבד הז אלה . ונממ שיקתו
 ערונה םתונש קלח הלא תויה הזב וצר , סודורוה תיבו , יאנומשח תיב תוכלמ
 רמאמה ןמו , ורבד אל ןהילע רשא תוקפוסמ םינשב ןכ םג םתאדוה םע .יאדול
 תויכלמה עברא ימי ףורצב כ"ת ויהש תיבה תונש ךשמ לע לוקה אצי אוהה
 ינפב ןינבה תונש שש ןורכז אתפשחתרא םדוק בותכב אצמה םעו . הנהה
 םהיניעב בוט , ראת םאו םצע םא קפוסמ םש אתסשהתרא תויהל הנה , שוירד
 םינשה טועמ תשפת ןכ םג הזב יכ 'זנה שויררל ראת אוהש רמול ונרכזש ומכ
 ותויהל שרוכ ראת םג שרדה דצ לע וילא וסחי םלצא הז .בשיתהבו , תשפת
 לכב. םהל הארנ ילוא יכ רבלמ . 'וכו .שוירד אוה שרוב אוה ורמאו רשכ ךלמ
 וללכנ םיעבש םיעובשה רבדב יכ ח"כפ םלוע רדסב 'לצא הנוהש רחא חרכה הז
 לכלו , תיבה ךשמל ב"ת םא יכ םהמ וראשנ אל ןכ םאו , תולגה תונש םיעבש

 ינש תיב לש םינשה ןינמב םג תורמסמ עובקל המפחל ל"ז םהל התיה םינפה
 תחונמל
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 . ונדיבש תרוסמה לא הלע ללוכה ךסהש ןפואב םיאבה תורודה תער תחונמל
 תנש תורטשה ינימ לכב בותבל רודו רוד לכב םירפוסה לצא חבושמ קחל יהיו
 אלה , םדקמ גוהנה רחא ךלוה לכה תאוה ךררב יכ , ןינומ ונאש ןינמל ךכ

 , הוה הוהד יאמד ומצעב תמאה לצא רתיהו תוחפה יכ דאמ אוה ראובמ פ"כע =

 ומכ המואמ לכ םינשה ירובעו םיגחהו םישדחה תויעיבק רברב ונל קיזי אל
 תויעיבקה יררס לבלביש תמאל חנוי "פא יכ טרפבו . קרפה הזב דוע הארתיש
 הברה לארשי תא תוכזל ותוצרב חצנ דע וניהלא ךורב הנה , ונניא םנמאש המ
 תיתמאה הלבקה האבו , םתא וארקת רשא םכל הזה שרחה רמאל הנינח ונל
 'רל עשוהי 'ר רמא הילעש םיעטומו םיגגוש ןיריזמ 'יפא ה"רד 'ב 'פו ימלשוריב
 רמאמ שאר רזוכה רפס לעב הלאה רברכ יכ םע ןכ ומכו . ינתמחנ אביקע
 יבשוי ןיא ץראה תוירודכ ינפמו , 'ה תלחנב םייולת 'ה ידעומו 'ה תותבש 'ב
 רואמה לעב בתכש ומכ , העיקשהו החירזה תעב 'המע םיוש "מלקאה רתי
 , םויה ךשמ לכ עמשמה דחא םוי רקב יהיו ברע יהיו בותכה לע" הרה ק"פ

 בתכ חדנ ומעמ חרי יתלבל 'תי אוה הנה ; שמשה ול חרזיו בותכה לע ע"אהו
 םדאה לכמ םהב הצרתיש תורוהל , יה לכב םירכזנה שדק ינמז לכ לע
 הלאה םירבדה תלוז םג . שרחה תשרפ ע"א םכחל ןכ םג הארנכ םש אוה רשאב
 שודק 'הב ראבתה רבכ יכ אוהו ,רמואש המב ןנובתהל הז ןינעב דוע ונל שי
 ינפמ םינשה רובעו היארה יפ לע םישדחה שודק ךיא ה"פ ל"ז ם"רהל שרחה
 ; ל"ז ורמאב ארמגה ימכח ףוס דע לארשיב וכשמנ ד"פ םש וראבתהש םינמיסה
 ףוסמ , םויה וב ןיבשהמ ונאש הז ןובשחב בושחל לארשי וליחתה יתמיאמ
 י"אב ןיכומס שורפ) , עובק ר"ב םש ראשנ אלו י"א הברחש תעמ ארמגה ימכח
 הנשמה ימכח"ימיב לבא , (ה"כפב וירבד ונרכזש ומכ ולטב רבכ ןיררהנס ולאד

 יכ , כ"ע ןיכמוס ויה י"א תועיבק לע אברו ייבא ימי דע ארמגה ימכח ימיב ןכו

 ימוי ירת אתינעתב ביתיד ליגר הוה אבר ה"רד ק"פ ףוס רומאה ןמ ול אצי ןכ
 תולילו םימי ינש רופכ תינעתב בשוי היה שורפ , היתוכ חכתשא ארח אנמז
 ליחתמה היה ימ- ל"ז אוה ונעידוה אלש המו .שדחה תא ר"ב ורבע אמש
 אישנה רכזש המ יפכ ל"ז יאה וניבר ןואגה תאמ והונעמש הנה ,הז ןובשהב
 ויתוגשהב ל"ז ן"במרה תאמו , 'ז רעש 'ג רמאמ רובעה רפסב ל"ז םהרבא 'ר

 ךומס ר"ב רדענ םויה הנה : ל"זו בהבש ג'נק ןמיס ןיאשעב תוצמה ןינמ לע
 הרוהי 'ר לש ונב אישנה ללה 'רש אוה הזה .ישוקה אפרמ לבא ,לארשי לכמ
 יפל רבעתהל םיוארה םינש רבעו םישדח שדק אוה רובעה ןובשח ןקתש אישנה
 < הז לעו בהכ אקספה ףוסבו , היארה ייפ לע רוזחנו והילא אביש דע ונינמ
 ןינגטציאה םג , קרצ הרויו אובי דע תודעומהו םישרחה תועיבק םויה אוה ןינעה
 ה"כפ הלעמל ונרבזש םירבדה 4 םלוע דופי ורפסב ילארשיה קחצי 'ר לודגה
 ןיכומס ויהש ר"בו אישנה הדוהי 'רב ללה 'ר : ל"זו ט"פ 'ר רמאמב בתכ (ש"ע

 "םיבורקו
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 םירעומהו םישדחה ישאר ועבקו ונל ונקת םה ארמנה יטכח ףוסמ םיבורקו
 לטבי לבל ושע הזו , קרצ הרומ אובי רע זאמ ןדעו ןמז לכל םינשה תא ורבעו
 רשא תורודל ינא ארוק ר"בו אוה םיכסהשמ יכ , הכימסה ליטבב העיבקה ןיד
 הנבלה רוזחמ ונל רסיל .ד"בו ללה 'ר לש ותער המיכסה הלחתו , םתא וארקת
 ו"י לופיש ידכ טז"דא ח'וג יררס לע רובעה תונש וב רדסלו םינש ט"י ט"י לש
 רומל םימשה רעש ורפסב כ'ג בתכש ומכ , 'וכו םלועל השרח הפוקתב ןסינב
 ד"ב פ"ע גהונ היה ןושארה ןמזה לכב הנשה רוכפו שרחה שורק :ל"זו ב"ל
 םילדתשמ ויה םגמא , העשה ךרוצ וא ןובשחה יפל םא םהל הארנה יפכ ןיכומסה
 הנבלהו המחה תונש הנייהת הזב יכ , הנש ט"י לבב אקורד םינש עבש רבעל
 בבלנ ארוק התאו , כ'ע םהל יוארה קרפב ואובי םלועל םיגחהו ןמז לכב תווש
 ןושלל קתענה ןה יברעה ינאגרפלא תנוכת רפסל ןושארה רעשב לכתסת םא
 ינכוש םייברעה םיוגה לכ יכ ןכ ומכ אצמת , שדקה ןושלל קתענה ןה מור
 הנבלל םהישדח תא התע םג םינומ םה ןכש ןמאיו םינומ.זא ויה יבצה ץרא
 םישרח תצק םע ,רפח 'או אלמ 'א ללה 'ר ןוקתכ יעצמאה ךלהמה רדסב
 וליחתי הזל יכ רמאו , םימלש םימי םינומ םה םג יכ םירבשה ןוקתל םירבועמ
 ררסה הש אופא ןכ םאו . חריה תחירז תע זא תויהל המחה תעיקשמ .םמוי
 יאדו רשא הנהו זאמ תועט לפנ אלש רוע לכ , רכזנה ללה 'ר תעמ ונמעב לחוה
 ימי לכו וניתונש ירובעו ונישרח ישאר , תורטשה ןובשח היארהו לפנ אל
 ב"יא אצמה אוה ורקע רשא רובעה דוס יפכ ןקותמה ונובשחב םישענה םידעומה

 קפס ילב םנה , רומאכ םינש ט"י לכב םירובע עבשו רלומל דלומ ןיב ג'צשת

 לע שרקתה תעב ןכל םדוק היהש המ לעו . ןתכלהכ םישענו ןרדסכ ןידימת
 ויה ןיד תיבש ל"ז םהל אצמתש םע יכ , המואמ לכ שוחל ונל ןיא היארה יפ
 אלא היה אל אוהה םנובשח אלה ,לבוקתש תודעל רשפא םא תערל ןיבשחמ
 ץבקתה לע ,ח'י ףוסו 'ז 'ו 'ה 'ב 'א קרפ שדחה שודק תוכלהב ל"ז ם"רה רברכ
 ףוס ל"ז אוה ראבש ומכ תולזמה לגלגב אוהש יתמאה םכלהמב תורואמה ינש
 ךרדכ קדקודמ .היה םירכזנה םיקרפב וירבד יפל אוהה ןובשחה רשא , א"י קרפ

 הנשה שארד 'ב קרפ ונינשש יהוזו , םיבכוכה תומוקמ םיעדויש םינינגטציאה
 התיה המכ , הירחאל וא המחה ינפל הנבלה תא תיאר רציכ דעה תא ןילאוש
 רכזנה ללה 'ר ןובשה אל , 'וכו ג'רל ויה תונבל תורוצ תומר 'וכו הבחרו ההובנ

 ךלהמה עצמא ארקנה ולגלגב בכוכה ךלוהש הושה ךלהמה לע אוהש רובע ארקנה
 קיפסי לבא . הלאמ הריקחל וב ךרטצנ אל רשא א"י קרפ ףוס רכזנה ם"רה רבדכ

 םישדחה תועיבק ךרוצל גצ"שת ב"יטכ רלומל דלומ ןיב תויה לע ג"ר תלבק ערנש
 " דע עוזנ אל הנימו , שרחה שודק תוכלהמ 'ו קרפ רכזנה .מ"רל אצמתש ומכ
 דע ונרכזש ילארשיה רבדכו , היארה יפ לע רוזחנו ן"במר רמאמכ והילא אובי

 תודעומה תשרפ רומא רדסב ארזע ןבאה ןכ םגיבתכש ומכ ,קדצ הרומ אובי
 הזו ,



 | הניבו "רפא 58

 ךלהמה לע יונבה רובעה לע תולגב ךומסנש ונל וקיתעה ונימכח , ונושל הזו
 לאננח וניברל אצמתש םעו . ונממ בוט רחא רבד תושעל לבונ אלו ןוכיתה
 אוהה םנובשהש המימי םימימו הזה שדחה קוספ לע ייחב וניבר איבהש המ יפכ
 ל"ז ם"במר לודגה םכהה םנח לע אל יכ שיגרת אלה ללה 'ר לש ותוא ןכ ומכ היה
 ירבד לצא ה"ל קרפב ןכ םג ונרכוש ומכו , וירבדמ הטנ ארתב הוהר רכזנה
 תשרפ ארזע ןבאה רבד 7" רמאל ותוא לאשת יכ יתעדל הזו ,ל"ז ףיטלה
 דלומל (ללה 'ר רדסכ ונ %ה) רובעה דלומ ןיב היהי םימעפ + ל הזו שדחה
 קרצי יכ ןפואב , ןאכ דע תועש ר"ימ בורק עורגל םעפו ףיסוהל םעפ יתמאה
 שאר תובר םימעפ יכ ותנוכת לש ןושארה רעשב ינאגרפלא םכחה .בתכש המ
 רחא םויב היהי (רכזנה רובעה ךרד אוהש) יעצמאה ךלהמה יפכ רשא שדחה
 אוה 'ה רבדו רובעה ןובשחל םהל המ ןכ םאו ,רחא םויב היארה יפכ רשאו
 יכ םש אצמת ינשה שרחה םויב בותכה ןמ איבהש היארהו , שדקו האר הזכ
 הלא תשרפ ע"א םכחל אצמת רואבבו , הושיחכי ל"ז יחמקו י"שר םירידאה
 . ורמאכ ד"בל םירסמנ םידעומה ויה םייק שדקמה תיבש ןמזב + ל"זו 'ה ידעומ

 לארשי ויה ךיא .היאר ארקמה לכב ןיאו . 'וגו ךלמה ץעויו והיקוח חספ לע
 ויה רובעה ןובשח לע יכ ןואגה רמאש המו .םירעומהו םישדחה םיעבוק
 ךיראה יכ ש"ע 'וכו תויאר דומלתב םג הנשמב יכ , תמא ונניא םיכמסנ
 רבכ תולבויה הנהו . ר"רהב ןמיסמ תורבועמה םינשה לע טרפבו , רבדל ביטיהו
 תוטמשה לא התע רשא ןורכזה טעמו , ןתוא וגהנ אל ןושאר ןברחב וליפאש ונעדי
 ר"רה תובושתב םג . הטמש תוכלהר י"פ ל"ז ם"רה ראבש ומכ הרותה ןמ וניא

 וירבד תלחתב בתכ הטמש תנש ונל איה וזיא רקח רשא ג"מק ןמיס ביבח '] יול
 ,הזה לחה תולגב הנישעת אל רשא 'ה תוצמ לכמ תחא הטמשה תויהל : ל"זו
 םיפסכ תטמשו , ןנברדמו ץראב םא יכ תגהונ הניא תועקרק תטמש הנה יכ
 תובגל וניתובשומב וגהנ רבכ ,'ןנבררמ ץראל הצוח םג הב ונבייחתנש פ"עא
 תורטשה חכ ייופי דצמ ןידב גהנמ אוהש ןה תיעיבש וילע הרבעש בוח רטש
 תקולחמ שיש הנה ל'זו בתכ ךומסב םש רשא ירחאו , 'וכו תועט אוהש ןה

 וא ח'פ וא ז'פ וא יששה ףלאל ו"פ תנש התיה הטמשה תנש םא םיקסופה ןיב

 תונש לכ תא רומשל םיבייוחמ ונא םאה ; ל"זו הבושתה ףוסב בתכ , 'וכו ט"פ

 םא יכ ןברחה רחא הטמשה בויח ןיאש ירחא יכ ינא רמוא , אל םא 'זנה קפסה
 רכז תחא הנש אלא רומשל ונל ןיאו אלוקל ןנברד אקפסר ןל אמייק אה ןנברדמ
 וילע רמול םייק עבט ותעירי הענמנש המל תויה רבלמ יכ ירה . כ"ע תיעיבשל
 ונתוצרב ףאש ןפואב ןנברד הוצמה לע םג תוקפסה ובר אלה , רהו ךישיר
 םא יב השענ המ עדנ אל ונחנא , גוהנה ןובשחה יפ לע הטמשה תא רומשל
 | ; קרצ :הרומ אובי רע הרותה רובכל תהא הנש וגל רורבל

 אלה רמאיו ושחכ יב םוקי דוע יכ השקמה תונינגטצאב ינא האור םלואו
 'הב



 ל םלוע = מ קרפ = ימי
 ןמיס ח"א רוטו ז"מ ןמיס ג'מסו '\ קרפ ל"ז ם"רה םיאור ונחנא שדחה שורק 'הב

 תודלומה תא אוצמל ונתוא םידמלמש םינורחאה םימכחה רהבמ לכו ה'כת

 הנשב היה רשא רלומה אוהש םרמאב ד"רהבמ םירוזחמהו םינשה ןינמ יפכ

 הנה רתי וא תותפ אוה הנהו הריציה ןמ םינשה רפסמ םאו , הריציל הנושארה

 * המהו ונחנא תויעיבקב וניעת ןאצכ ונלכ יכ אצמנו יתמאה ןמיסה וניא" ד"רהב

 תופוקתל : ל"זו .בתכש הארת םלכמ וירבה ראבמה טרפב ג'מסל יכ יחא ךבישא

 ולתנ 'ד ליל תלחתבו ןושאר םויב םלועה ארבנ ןסינבר עשוהי 'רכ ןל אמייק

 וילע ףיסותשכו , ב"טרת ט"ז התהש התפיזנו הנבלה גורטק ינפמו תורואמה

 תועש 'ה 'ב ליל ןסינ ינפל היהש והות לש ירשת רלומ אצמת ח"לת ד"ב ערפמל
 םסרפתהש הממ דבל יכ לכתסה התעמו , כ"ע רבזנה ר"רהב ןמיס אוהש םיקלח ד"ר

 אלש םלועה תאירבל תמדוקה הנשה לש ירשתל חנומו המודמ אוהה דלומה ךיא

 ןושארה ודוסי לע אלפתהל ךל שי הנה , והות לש ומש ארק יבה יכ לעופב היה

 ה"רד ק"פו םלוע ררסד 'ד קרפ ל"ז םהירבדמ ול אצויה םלועה ארבנ ןסינבד
 השעמה היה ךכש םתנוכ התיה םא , עשוהי 'רכ תופוקתלו רזעילא 'רכ לובמל

 רמול הינש ןיב הסירכ רחמלו הדליש השאה לע ןידיעמ ךאיה , ארבנ .ןסינבד

 ןרתסד יתרת הלא אלה , ארבנ ירשתב םינש ישארל ונייח לובמל ךכ רחא
 אתכלהא אתכלה ךל השקת דועו . דחי וקרציש םהיטפשמל רשפא יא ידדהא
 תלפתב ה"רד ק"פ ונל וררפ ךכש ארבנ .ירשתבד ל"ז םהל אמלעד :ןיגוס אהד
 תשרפ ע"אה חיכוה רשא לככב תמאה אוהו , ךישעמ תלחח םויה הז ןיפסומה
 ןכ םג לוכי התאש , תוחוכנ תויארב הזה שרחה בותכה לע ן"במרו יניס רהב
 יקיתעד אחרי םינתיאה חריב בותכה לע ע"ב ןתנוי םוגרתב םתוא ץמאלו קזחל

 ('ט םיכלמ ל'ז יחמקה שרפש ומכ םירצמ תאיצי םדוק ונייה) האמדק היל ורק
 ן"במר םג רכז רבכו . 'וגו םכל הזה שדחה תוצמ ירחא ונייה , האעיבש אוה ןעכו
 לש בוט םוי לע ידיב ול אצמנ םילע רשע םינשכ ךורא הפי שרדב וז היאר 'זנה
 רבדמ היאר ןכ םג ואיבה לצא לובמה תשרפ רואבב התוא רכז ןכו ,  הנשה שאר

 רוע הרכוזל שח אל ןכ לע יכ ןושארה םדא וב הנמ אלו םכל הזה שדחה אתליכמה

 םילילאה תכסמד אתינתמ םתסב 'זנה תעדה עייסת ןכ ומכו ,שדחה תשרפ המוקמב

 הברתמ היל הוה ןסינב יאד 'וכו ךלוהו טעמתמ םוי ןושארה םדא הארש ןויכ

 אוהש תופרט ולא 'פו יניר רחא קרפ םכסומה םרמאמב ונדעסת דועו , ךלוהו

 ישעמ לכ = , ז"יפב ונרכזש ומכ ב"יפ ו"ט רפס וריעב םירצונה ימכח שארל ןכ םג

 הבר רבדמו ר"י ר"בב ל"ז ורמאש ומכ יב , וארבנ ןחמוקו ןנויבצב תישארב

 רשא , וארבנ הנש םירשע ינבכ הוחו םדא הניארו הניאצ קוספ הבר רישו ב"י

 םרמאמ ןכו . המוקה ימרו םילדוגמ לבא םמוי ינב תוקוניתכ ויה אלש הזב וצר
 ויתונרק ןושארה םדא בירקהש רוש רכזנה ג'פ ןילוחו םילילאה תכסמד ק"פ

 רצונש ל"ז י"שר רואבמ םש הארנה יפכו וב םתנוכ רשא , ויתוסרפל תומדוק |

 לע 0



 הניב ירמא 00

 רתאו ויתונרק םע ושאר הלחתב הארנ ץראה ןמ ותאצב יכ ןפואב ותומלש לע
 יכ םטות לע וארבנ המדאה תאצות טרפבו םיארבנה רתי ןכ , ויתוסרפ ךכ
 םג .ןסינב אל ףיסאה גח ובש ירשתב היהי אופא הזו * , 'וגו וירפ אשנ ץע
 "= םש תויה ןיבה לבבמ םהמע ולע םישדחה תומש ה"רד ימלשוריב ל"ז םרמאל
 + םג בתכש ומכ ,יתירש יזח יתוליחה האר םוגרת ןכש הלחתהה לע הרומ ירשת
 יאדו אלא ..יטסי"גמלא רוצק ינאגרפלא רפסל ושורפ תלחתב ל'ז ןומימ 'ר ןב
 םא ,הריהבו המכסהב הנומ םא יכ ונניא עשוהי 'רכ תופוקתלר ל"ז םרבד

 ינפמ : ל"זו ט'פ שדחה שודק תוכלה שרפמ בתכש המ יפכ בוט יכב סנכהל
 הפי ןמזמ אלא הלחתה ןישוע ןיאש יפל ירשת אלו ןסינ תופוקתל ה"ר היה המ
 אל היהיש רחא םעט הזיִאל וא , וכו הלט שארב שמשה תויהב אוהו םיענו
 תלחתבו בותכל ךיראהש ג"מס אוה ןכ םאו , םלועה ארבנ ןסינבד תמאל םבשחמ
 : ל"וו תורלומה רעשב בתכש םהררוְבא םכחה ןכו , 'וכו תורואמה ולתנ 'ד ליל

 ונושל לככ 'וכו ררא שדוח ףוסב וארבנ הנבלו המחש וניתובאמ ונדיב תרוסמ
 : ל"ז "רה ירברמ ןכ םג ראובמכ רשויה ןמ וטנש הארנ ,םש אצמנה ךוראה

 םהרדובא םכחה רתפ בוט אלו ,. ןורמ ינבכ וינפל ןירבועד איהה לע ה"רד ק"פ
 ירהש , יניסמ הזב הצר םא ןכש לכ , וניתובאמ תרוסמ םש הזל ופחיב רכזנה
 תופסותה לעבו ותלבק רפס שארב יולה ר"בארהו םירממ 'הד א"פ ם"רה ירברב
 ןרקעב ןיא תרופמה ירבר רמוא ינא הכלה ןועמש 'רד איהה לע לרעה 'פ
 ארבוער אפוגו אתכלהד ארקיעא ןאכו , ןהיפנעב תירשפא התויה םע תקולחמ
 ג'טס אוהש הזה רברה המ אלפתה בושת דועו . עשוהי 'ר לע קלוח רזעילא 'ר
 תפיזנל היד רמאנש יהנ , ב"מרת ט"ז התהש התפיזנו הנבלה גורטק ינפמ יכ רמא

 תניחבב םיקלח ב"טרת תועש 'ט ינה ,םימי העבש באה תפיזנכ תויהל הניכשה
 אלא וניאש הנבלה גורטקד םרמאמ יכ דבלמ 2 והיתריבע יאמ תרכזנה הבסה
 ושעו , ו"'ט קרפ ףוסב יתבתבש ומכ םינוש םידומל לע וגריעהל הראופמ האצמה
 תורואמה םרמא השקי תייחטש הניחבב רשא םיבותכה תא םימלוהב הב ןמצע
 , שרוד ינא ארקמ עוריה םכרד יפכ 'הל תאטחו ןטקה רואמה ךכ רחאו םילודגה
 הבס ותתל הרתסנו הנבלה הרפחש ובתככ השעמ ל"ו םתערל היהש ןמאי אל
 קרפ 'ב קלח הרומה ברה רבדכ ונחינה םע אלה . תרכזנה התייהש לא תלעופ
 םולש השוע ביתכדכ תורחת םתוניב ןיאש ונערי םיליכשמ םייח םילגלגהש 'ח
 ברל הלילחו תמאב הומקוא אלד ץוחלו הפשה ןמ ארבס תאז ןכ םאו , וימורמב
 ימכחל ונאצמת אל רכזנה ר"רהכ רלומ הנה םג 1 קרצ רבדל ונל הכרעיש רכזנה
 ינימשו יעיבש ישש ויקרפב רזעילא 'ר ךיראהש המ לכבו ,םוקמ םושב ארמגה
 וע"תת ח"דו רכזנה גצ"שת ב"יא רבד םא יכ רכז אל תורואמה יכלהמ לע רברל

 ויה  היארה יפ לע ןישדקמ | ויהש ונמזב םג יכ ,ונממ םיכשמנה ר"ר אכ"יו

 שרחה שודק תובלהד 'ה קרפ ל"ז ם"רה בתכש המו . הלא ומכב ןישמתשמ
 הזו



 אל " = םלוקייפ קופ | ימי
 ןיעבוק ןיררהנפ םש ןיא רשא ןמזבש אוה יניסמ השמל הכלה ונושל הזו
 תוצמב ל"ז ן"במר וילע גישה רבכ , םויה וב ןיבשחמ ונאש ןובשחה יפ לע

 ארמגב רמאנ אלש המ יניסמ השמל הכלהו תרוסמ רבדה םש ברה + ל"זו ג'נק

 תוכלהה םוקמ םירומה וישרפמל אצמת אל ןכו , ב"ע םוקמ םושב רכזנ אלו

 לע ותנווכש ותוכזב רמאנ ונא לבא , ול אב ןיאמ הז :ורבד לע ונרוהש ימ

 ר"רהב לע ךא , ללה 'ר .השעמכ קחדה תעשב ד"בה לא עומשל | ונבויחתה |

 ט"ז וא ךומסב רוכזנש וע"תת י"גו ד"יו רלומב ותחנהמ ''לשלתשמה  ןינמיסהו

 לע שי הברדא , המואמ  רכזנה רזעילא 'רל אצטת אל ב"מרה ט'דו ב"מרת
 יכ  ,האובנ לש תרוסמב לבקתה םא היהי אלש המ  תקולחמ רכזנה ר"רהב <

 ו"'עתת י"ג  דלומל ןינומ שיו , םדא ארבנש ירשתב ד"יו דלומל ןונומ שי
 תוננובתהה םע לבא . ונינפל דוע עמשתש ומכ םדא תאירבל תינשה הנשה ירשתל
 תערל ונרכזש םירהאה םינטיסה ינש ןה ד'רהב ןמיס ןה יכ ךל ראבתי בוטה
 תונובשחה רדסמ תאמ שדוחמ קר ונניא , םתשלשמ היהיש הזיאב קיזחמה
 ף"רהתל העשה תקולח ומכו ,  תויעיבקב םינותנה םינמיסה . רתי לככ 'זנה

 , םי"תעל הניב יעדוי קוספ רכזל הל אצמה םע תרובשתה תלקנ התויהל םיקלח
 חנומה ךסה יפכ םלועה תאירב רע ערפמל ונמזמ בשח אוהה םכחהש ונייה
 תורלומה תערל ערפמל וננמזמ ןיבשחמ כ'ג ונחנאש ךררה לע האירבל ולצא
 ירשתל ד"יו ןמיסו ינשה ירשתל וע"תת י"ג ול אצי הנורחאב הנהו , ורבעש
 לכל ןכ ומכ אצי םהמ רחא לכ רשא ,והת לש רלומל ר"רהבו םדא תריצו לש
 תורמסמה עבק ןכבו , רופסל לחיש ויתונשמ הנש וזיאמ וירחא שרודה ונלשמ ימ
 , תורכזנה תועדה שלשמ היל תיארכ רמלו רמל םירכזנה םינמיסה ןמ רחאב
 . רדסה לע תודלומה רימת אצמנ הריציל םכסומה ךסה יפכ אוהה ודוסי לעו
 םיפלא תרשע םג םלועה תונש הנייהתש רכזנה ררסמה בל לע הלע ולא הנמאו
 אוהה ןובשחה ףוס דע םירוזחמה ינורתי םע ךלוהו בשחמ ןכ ומכ היה , רתוי
 םויכ ונל היה אוה ד"רהב תחת לשמ ךרד םר"הג אצי םאו- , רומאכ ערפמל

 עבוקו וכולה רמוג היה ןינומ ונאש ךסה ןמ תוחפ ןתויה בשח ולא ןכו , םיניעל
 רובעה ררסב םהרדובא םכחה הארת אלה ,ונממ בשחנה ןמזה ףוסמ ונמיה
 םינש יפלא ט"י םהש םירוזחמ ףלא לע  רתומו רתומ לכ רדסל חרטש רכזנה
 התא םהה םיברה וינמיס יפ :לע רשא , רתונ םירוזהמ ףלאל ר"תת ד"יא רמאו
 רתומה ףיסותש דוע לכ הנש םיפלא המכ ףוס רע ריתע דלומ לכ תעדל לוכי
 ערפמל תערלו בשחל לוכי התא אוהה וכרד יפכ ןכו , ךימי רלומ לע ול עובקה
 תאזה הניחבה סעו . ערוג ךתויהב האירבה ינפל תומודמ הנש םיפלא ףלא דע
 םינמיסה תניתנב תרובשתה ימכח גהנמ םיעדויה לצא הלקנ איה םנמא רשא
 תויעיבקב הלפת ןתי אל הריציל "נשה ןוערג וא תפסות | , םהירקע לע
 | , ונינפל ךלוהו ראבמ דוע יננהש ומכ המואמ

 יב
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 ד"רהב ןמיס תועיבקב יכ ושפנב תומדל םיתמאמה ןמ םכח םושל ןיא הנה יכ
 וכלה רומאכ םב םיקיזחמה תערל םירחאה םינמיסה ינשמ היהיש הוזיא וא

 תרוסמ וא האובנ יפ לע ועריש .ונייה ,רחאתמה לא םרוקה ןמ םיררסמה וב
 לב ןובשח וכישמהו ובשח וילעשו ןושארה רלומה אוה תמאב ותויה יניסמ
 התא רדחא שרח וליפא ךפיפוהב יכ רמאתש :רע ,ואובי וא ואבש תודלומה
 םנמא הז יכ ,ונל אב הנממ רשא האובנה ירבד לטבמו . ומוקממ ר"רהב החוד
 אלה , ךילא רמוא רשא הלאה תורעהב ןנובתת יכ טרפבו . לכשה ןמ דאמ קחרי
 רשא םיאיבנב םא הרותב םא תונמנה םינשה יכ שיגרהל יחא ךל שי הנושאר
 ןלכש .ןימאהל .החונ תערה ןיא ,הריציל םנובשח תערל םיצבקמ ונחנא ןתוא
 רשא תורודה לכ יכ רמאתש דע ,הנייהת תעל תעמ תומימת םוצמצב רימת
 תונשו ןינבה דע םינשה פ"תו םירצמ תאיצי דע םהרבא דע חנ רעו םדאמ ונמנ
 תישארב שממ  ולחה םירפטמ םישמחל בורק םלכ ןיב םהש ןושאר תיב יכלמ
 ונמנ .הנהמ .תובר יכ הנומא ידע ונל שי אבררא , התירחאב ולוכיו הנשה
 ןב .בותכה לע הטוסד ק"פ ל"ז םרמא יכ ךכל לא בישת םדק ןה , תועטוקמל
 םהיתונש אלממ הב"קהש ךדמלל יתונשו ימי ואלמ םויה םויה יכנא הנש כ'ק
 ענמנ אלח ,אלמא ךימי רפסמ תא 'נש שדחל שדחמו םויל םוימ םיקירצ לש
 יכ דבלמ ,עודיה יפכ םיעשר םתויהל הנ רעו םדאמש תורודה רשע קחב
 , הנשה עצמאב חלכי וליפא םהייחל לבגומה ןמזה לע איה רמאמה תנווכ
 ויהש עמשמב ןיא התימה דע םהל תונמנה םינשהש ומכ יכ ןיבת הזמו
 ךכ ינולפ יחיו ורמאכ הרלוהה דע םהל תונמנה ןכ , ןתילכת רע תומצמוצמ
 ונבוי אל הריציל 'ינשה יכס םיצבקמ ונחנא םהמ רשא ינולפ תא רלויו םינש
 םהילע ריפקה אל רשא םישדח וריתוה וא ותחפ לבא , ,הנשה הצק לע שממ
 וא באל הנורחאה הנשב םא וותשנ הלאה םישרחה רמאת יכו .שדקה חור
 ינשב ןה בותכה טשפ תא םגופ תאצמנ הז ןפואב יכ שיגרת אלה , ןבל הנושארב
 ךסה ןמ םישדח תורפה הלאו  תורתי הלא הנה יכ , םינבה ינשב ןה תובאה
 ק'פ רועו . 'וכו םידומ לכה ןל אמייק ה'רד ק"פ יכ ןנובתת דועו .רפסב בתכנה
 הנשה יצחב התיה םירצמ תאיצי ןכו , קחצי רלונ חספבד םידומ לכה ל"ק ה"רד
 תעב התיה עשוהי ימיב ץראל םתאיב םג .הנש ל"ת ץקמ יהיו הב בותכו
 שדוחב לחוה תיבה ןינבו ,'וגו וכלה הנש םיעברא יכ עשוהיב בותכו הספה
 ל"ו םהירברל םיתבה ינש תונברחו , 'וגו תאצל הנש פ"תב וילע .בותכו ינשה
 ןושאר תיב .יבלמ תונש לעו = . כ'תו י"ת םהל הנמנו ירשתל ירישעה שרוחב ויה
 יתש ויה אל .ל"זו יחמקה םש :בתכו , םיתנש לארשי לע ךולמיו והיזחאב אצמת
 ול התוא הנומ הינש הנש והיזחאל המלש אלש יפל אלא 'וכו תומלש םינש
 לארשי  יבלמ בורב יתאצמו יתקדב : ל"ו םש = כ ל'ז י"שרו . ויבאלו ויחאל
 וניאו ותלחתב התוא הנומ הנש ףוסב רמע םאו םהיתונש ןינמב קדקדמ וניאש

 הנומ
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 םיכס המכ שרפה לע ארזע רפסב ןכ םג רשאכ , כ"ע רחא םוקמב ול התוא הגומ

 . ל"וו בתכ י"שר אוה ומצע רפסה ותואב הלופכה הנידמה ינב הלא תשרפב רשא
 םנמא הזו (* 'וכו תונובשהב ארקמה קדקד אל ה'הגה :
 יררוי שפנה םיעבש ןכ יכ ארזל ונל היהי אל פלש וש 0 ו 0%

 בתכנ הנהו ט'ס קר טשפה יפל ויה אל םירצמ | יוסי כ"ע'וכו ומע ןוכטס םלססב ךלומ
 ןכ .פ"עאו י"אב רלונ ןמינבו , יעבש ךס ןהילע ספספ ל0ו . כוכק ןוכטמו ןוכסס ןיכ

 ,(פרא , ןהפב ןרלעש ..בקעי ..ינב לכ לע םתב + מ קלמל סלופס כ
 .סימיפס 'ח ןכ לומכ רענ ןילו לומי

 רמא הז לכ םעו םירצמב ודלונ השנמו םירפאו = < וכו ינו ו ןכ לומכ שי סג
 ןועדג ינבו ,ךיתובא וררי שפנ םיעבשב 0.

 םאנמ תומוקמ השלשב יכה וליפאו טלמנ םתוי יכ ט"ס אלא ויהי אל םיגרהנה
 ןכו +'ז הימחנ שורפבו אשת תשרפבו שגיו תשרפב ע"אה ירבד לככ  ,םיעבש

 וניאיבנו הרותה ךרדמ הז יכ חיכוהל הברה 'א רקע ויתונשהב ל"ז ן"במר
 תשרפ שאר אצמת הרותה לע ל"ז ינ"ארטמ היעשי ר"רה יקומנב םג ,וניתוברו
 ורסחי םא ףא םלש ןינמ שופתל תוארקמה ךרד ל"זו בתכש לובמה ימי ןינעל חנ
 םינשה .רבלמ יכ בותכה ןמ ןכ ומכ ראבתה הז תלוזו .םידחא וריתוי וא
 רשא דחא שדח תונמל יואר ,לארשי יכלמל ןושאר תיבב ונמנ רשא תומלשה
 שוחימ תיב ןאכ ןיא םינפה לכלו . והיזחאל םישרח הששו שבי ןב םולש ךלמ
 ונרכזש ה"רד ימלשוריה ירבדכ תויהל םיטרפ לע שוחי יתלבל תילילפ הדמ וז יכ
 ר"פ םלוע ררסב ןכו . ןיאכ היהו טעומה תא עלוב הבורמה ןובשחה ה"לפב
 שדח ותוא ןינומ שרחב םוי סנכנש ןויכש בותכה ןמ-ונרמל :ל"זו רואבב אצמת

 'צקמו ולככ שדחה תצקמש המלש הנש התוא ןינומ הנשב סנכנה שרחו , םלש
 המצע איה םירצמ תאיציל פ"תה תנש בותבה יפל יכ תערי םג , הלככ הנשה
 ל"ז י"שר תיאר הז לכ םעו , ןושאר ןינבל הנושארו המלשל תיעיברה התיה
 אוהש , ה"לו .ג'כ קרפב ונרכז רשא םינש פ"ש ףלא ןינעל םילילאד אמק קרפ
 לקה לע הזו , תיבה תונש י"ת הירחא הנומו ןינבל תומדוקה םע התוא הנומ

 ןכ .ומכו .המש ןייע י"שר רואב יפכ ב"ל ר"בב הילע וקלחנש לובמה .תנש
 ןמ היהש ינש תיב תונש לע ה"לק ןמיס המורתה לעב ירבד ה"לפב ךל יתרכז
 ןיחרכ לע ירהו . 'וכו א"כת תרחא הניחבבו ט"ת ןתונמל תחא הניחבב יוארה
 ךרטצי םויה דע הריציה תישארמ ורבעש םינשה רפסמ לכב יכ המורי םא
 : הלעמל רבזומכ םירצמ תאיציב םישרפמה ורכוש םינשה איעבמ אל  ףיסוהל
 רכזנה ה"לפב םיבוקנה םירחאה םישרפמה תערל רשא םינשה םירשעו ,ה"לפב
 םש ונהכוה ןכ םגרשא עשוהל תונושארה הנמשה וא ןושאר תיב ימי ובר
 , ואובממ רפחש רבלב רחא חרי לבא , י"תה ךסב אמלע ילוכד אבילא םרקפה

 אלה ;המות לע תינמנ רשא תעטוקמ הנש וזיא רעב ונמיה עורגל ךרטצנש וא
 , וילע ופיסוהל וא ד"רהבמ דחא גצ"שת ב"יא ודעב עורגל ךרוצה ןמ יהי יאדו

 הככו
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 = שאר ותויהמ החדנ ד"רהב אצמנ חרכהבו ,םישדח המכ לע תובר םימעפ הככו
 ירדסמ לצא םכסומ ךסל חנוה ר"רהב הז יכ ונרמאב לבא . ונל הנמנה ןובשחה
 ללה 'ר יכ הזו . ונתא רז ןיאו ץרפ ןיא הפי הלעו ןקותמ לכה אצמת ןובשחה
 , םתונזבשח וילע דסילו םינשה רפסמ לא תישאר ליבגהל םאובב רשא וניד תיבו
 םינוי תוכלמל אל ה"כ 'רפב ונרכזש ומכ םלועה תאירב לא ותוא ךומסל וצר
 .םינשה יכס ץבקל םבל ומש רשאכ ,םדקמ גוהנ רחא רבד םושל וא :ןברחלו
 רפסמב ןה , קפסל רשפאש המ לכ וריכהו ועריש אוה יאדו , םנמז דע הריציה ןמ
 ךרואב ןה ,וריתוה וא ותתפש המודי םא םישדחה דצמ הרותב תובותכה םינשה
 וריכהו ןכ ומכ וארו .רומאה לככ ינש תיבו ןושאר תיב ךשמו םירצמ תולנ
 םדוקה ןמזה רבע לא ונל רובעי ימ יכ ומצעב תמאה לע דומעל ענמנה ןמ תויה
 יתלב םהילע ואצמנ רשא תונושה תוערה םילבוס םיבותכה ירהו ,ונל והררביו
 אלו תוקולחמה ולפנ אל יאדו המע* יכ , ןהערכהב תייאובנ הלבק ונדיב תויה
 רבדב םלוע רדס לע קולחל םתלוזו ל"ז ן"במר דיסחהו לאננח וניבר ןואגה זעונ
 ללה 'ר הנה ; י"תה ךסב םהירבהו יחמקהו יולה ר"בארהו ,ה"מת םיפלאה
 המ יפכ םירפסמה לכ ונובשחב תחקל םיכסהו רחב רבד רשפ עדוי םכההכ
 ,עורגל וא ףיסוהל שי םא הז לעו הז לע רוהרה ילב המואב םימסרופמ ואצמנש

 לב דעב ויתונובשח לכ תא רסי וז המכסהב םלכמ ולצא-ץבוקמה ךסה לעו
 'ירבדה יפ לעו , קדצ הרומ אובי דע וימימ ריתעל ןה רבעש ןמזל ןה סחיתמה |

 ללב תודוא לע וז המכסהב הצרתנ לכשהו הניבב ללה 'ר אוהש רמאת הלאה
 רהאש היארה תחת הושה רלומה ןובשחב זוחאל ןכ םג םיכסהש המ יפכ םינשה
 בושחל םכסוהש המ יפכו ,ץראב ךומס ר"ב ןיאמ ונלצא הענמנו ליאוה יתמאה
 דהאב קר ארבנ אל םלועהש תויה םע ירשתמ תודלומהו ןסינמ ו

 רהרהל שיש ערוה םע ונל גוהנה תופוקתה ןובשח ףודרלו , הלאה םיתעה
 והשענש ךירצ טלחהב ירשפא ונניא רשא רבדה יכ . ונינפל רוכזנש ומכ וירחא
 ךררמ אלא הז אוה יכ וילע רמאנ אל ועבטב קפוסי רשאו ,לכונש ומ
 דסיל תואנה ןמ וניד תיבו ללה 'רל הארנ םא ומצע ןידה אוהו , ונתמכסה
 םנינמףוסב אצי רשא רחאה ןויצה ונל וביצה רתי וא תוהפ ךס הריציה תונשב
 התיה וילעב תנוכ הנמא רשא 'ג קרפ ןילוחד הנבלה גורטק רמאמו . ערפמל
 ןכ םג ורכזש ומכו ו"ט קרפב הלעמל ונרכזש ומכ 'ינוש םידומל לע ונריעהל וב
 םירמאמ לע יבצ םייח 'רב ןבואר ר"רהו ל"ז א"בשרה טרפבו םינורחאה תצק
 ג'םסה ירבדל ןובשחה ירדסמ לא ןוכנ לע בש ,'ודגאל םהישורפב ותלוז
 ירשתד דר"הבמ ךישמהל אתכמסאו הבס תומד הארמ וב אצמנ יכ , ונרכזש
 המדקש המ םע ח"לת ד"ב וילע ךפיסוהב אבה ןסינ לש ב"טרת ט'ז והות לש
 . התפיזנ ימי תדמ הפוקתה

 תרוסמ רכזנכ ותלוז וא ד'רהב ןמיס תויה לע הנמאנ החכוה הל הינש
 המכח
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 אל ןובשחה ירדסמ לצא םכסומה םלועה תונש ךסמ ערפמל אצוי המכה
 שרחה שודק תוכלה שרפמ םכחל אצמתש המ איה ,יניסמ הלבקו האובנמ
 םייברעמה , תועד שלש ואצמנ םלועה תונש תלחתה לע יכ בתכש '\ קרפ מ"רל
 ןה םדאה .תריציל םדק רשא והת לש ירשת רלומ אוהש ד"רהב ןמ ןיליחתמ
 הז יפלו , רזעילא 'רכ וירחאש ירשתב ןה עשוהי 'רכ וירחאש ןסינב רצונש
 ןיליחתמ םייחרזמהו , טז"דא ה"וג .הנייהת רוזחמ לכב רובעה תונש עבש
 רכזנה שרפמ אוה סחיש רמאמה יפל רשא םרא תריצי לש ירשתה דלוממ
 רבדל ןמיס ,ר"י העש ףוס '\ םוי ךחי ויה תרָכזנה הריציהו דלומה וניתוברל
 רובעה תונשו = , ךה ונייהד םויב תועש 'ב 'ו םוָי 'אוהש ב"וי רמאת וא ר"יו
 הארנכ ל'ז יאה וניברו הידעס וניבר היה תערה הומו .ח"וג יז"הב .הז יפל
 אמק קרפ רואמה לעבלו. .'ז רעש 'ג רמאמ אישנה םהרבא 'רל רובעה רפסב
 בתבש המ יפל םג-,ג'מק ןמיס .ביבח 'ןל הטמשה תבושתבו םילילאה תכסמד
 ותונמל ךירצ םלוע ררס לש ח"מת םיפלא 'ב ןובשה ב"כ קרפ רופאה בשח לעב
 תריצי רחאש הנשה דלוממ ןיליחתמ שיו . ר"יו ןמיסמ לבא ר'רהב ןמיסמ אל
 םע ל"וו בתכו  זה"בט ו"דא רובעה תונשו ו"עתת י"ג היהש ןושארה םדא
 הנש הריציל .הנמת תחאהש קר תמא אוה תועד שלשה הלאמ תחא לכש תויה
 פלא ותנש לע תרכזנה הבושתב הידעס וניברל אצמת ןכ יכ) ,התרבחמ רתוי
 םיפלא 'ד ןינומ ויה ותלוזש הריציל ו"פרת םיפלא 'ד ורדנסכלא תוכלמל ח"לר
 וכילשי אלש ידכ רר"הבמ ליחתהל ורחב רובעה תמכח ילעב בור הנה , (ז"פרת
 ןד התא ירה ליכשמ ארוק התעמו ,ד"כע םדא תרוציל םימדוקה םימיה תשמח
 ,האובנ לש תרוסמ היה ןפוא םושב וא אב יניטמ רכזנה ד'רהב ןמיס םאש
 ןמ שיא בל לע ולע אלו םלועמ ורכזנ אל תורחאה תועדה יתש יכ קפס ןיא
 , ךרוצה יפכ ןוכנ אוהו והורימי רמה הז המל  יכ םינורחאה וא םינושארה
 תורוד לכמ עובק קח לבא רומאכ בורה תריחב ךרד היה אל ונלצא וגהנמו
 ל" ןואג יאה וניבר ןושל ה"לפ ףוס ךל יתבתכ רבכו .  וניתובא תולהקמו
 המו ר"רהב לע אל ד"יו דלומ אוה וילע ךומסל שיש ןובשחה רמאש רכזנה
 ודפיש ורמא ןנובתהו , 'וכו םידימלתל רמלל אוה  ר"רהב רלומ ודסיש
 לעבמ םש אבוהו ה"רד ק'פ ןורחא היעשי וניבר רבדל המודה 'ידימלתל דמללו
 יפ לע ןיעבוק ןיא לודגה ןיד תיב לטבשמ : ל"זו בתכש | םירובגה יטלש
 םינומדקה םימכח םהל ונקתש הלוגה ינב לכל עודי ןובשח שי אלא , היארה

 רעש הדקעה לעבל אצמת ןכ םג והומכ רשא <, תחא ךרד לע םלב וב םיעבוקו |
 םהירברמ ראובמה יפכ רשא ד"רהב דלומ וחינה רובעה ימכח ל"זו 'ה רמאמ 'ג
 םתעדל הלבקהש םהררובאו ג'מס ירבד יתאבה הזה קרפב םג . והת דלומ אוה
 והת לש ירשת דלומ תעדל ונכרצוה רשאמ לבא ,ןסינ רלומ לע  התיה
 ל"ז ן"במר :ירבד יתאבה ןכו , דר"הב ונל ראשנו ח'לת ד'ב ונממ ונכלשה |

 תוגשהב א אה
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 השממ הכלהו תרוסמ םש הלא לע ונימכת ירפסמ רחאַב אצמנ אלש תוגשהב
 ןירבח ינש וא .ד"רהב לע תייאובנ הלבק האב אל םינפה לכל יכ ירה .וניבר

 .רשא תרחא תודע לכ םע הזמו ,ונרכוש םיררסמה ןמ םכסוה לבא םירכזנה
 ושורפב :דה"הב לע ייחב | וניבר תלבק יכ ןיבת קרפה תיראשמ ךל .אצת

 םג תמאה ימכחל לגוסמה ךופיה יתלב איה ., ש"ע והת התיה ץראהו קוספל
 ,איבהש היארה יכ עדהש םע ,ונממ הז תלוז לא שיקחל בא ןינב ךל יהי
 ףוס 'ו םוי םדא דלוממ םיליהתמה תוכזל רכזנה שדחה שודק תוכלה שרפמה
 עגרב םדאה תריציו חריה רלומ אצמנש ורצי תישילשב ל"ז םרמאמ , תועש 'ב

 = ,םילגר ול ןיאש רבדו איה אתורב ודובכמ הליחמב ; תישילש העש תלחת דחא
 תישילשב רמאמהש , םתיוהכ ל"ז םהילמ ונילא" ךרע אל הנושאר הנה יכ
 םרבד אצמת תומוקמ הששב אלה ,רפס םושב אצמי \ אלו הארי אל ורצי
 םג ןיאש הזב ןיוש םלוכ הנה םתצקל םתצק ןיב המ ףולח תויה םעו  ,הז
 2 רזעילא 'ר יקרפמ א"יב אצמת . והומכ תישילש העש לע רמוא רחא
 ;,םיהלא 'ה רצייו קוספל ושורפב ייחב וניבר תאמ ןכ םג אבומה יניד דחא קרפ
 < .'וכו המשנ וב קרז תיעיבר , ומקר תישילש , ולבג הינש , ורפע סנכ הנושאר
 םויל .רומזמ םילהת שרדמו ינימש תשרפ ףוס אמוחנתו , ט"כ הבר ארקיובו

 קרפ ל"ז ן"רה האיבה רשא בצנ ךרבד 'ה םלועל בותכה לע אתקיספו תבשה
 , םיכאלמב ךלמנ הינש , וינפל הבשחמב הלע הנושאר , אצמת הנשה שארד אמק
 תיעיבש , םלוג ואשע תישש , ומקר תישימח , ולבג תיעיבר ,ורפע סנכ תישילש

 תישילש הזה ןושלה ל"ז םהל רכזנה שרפמה םחיב יכ ירח , וכו המשנ וב קרז
 תימצעה ותרוצ תתמ איה התתמא רשא הריציהו .וניתוברב הנע רקש ורצו
 ירחא דע התיה אל םירכזנה םהירמאמ לב יפל הנה ,המשנה תקירז ונייה
 םא ףאו .חריה דלומ פע םדאה תריצי הנוכתנ אל ןכ םא , תרכזנה תישילשה
 רזעילא 'ר יקרפו ןירדהנפ תרמג יפל הנה הריצי בשחי .ורפע סונכש רמול אצמת
 ךיאו תקולחמב לבא תמכסומ ותריצי תונש אופא ןיאו , הנושארב היה רכזנה
 = תיתמאה הבסה לבא ,ץראה ימי לכ ןורכז הילע תולתל ןמאנ דתי התוא השענ
 ח"ד ךפיסוהב יכ ,איה (הלעמל רכזנכ ב"וי רמאת וא) ר"יו דלוממ םיליחתמל
 ח"ד ךפיסוהב ןכ םג רשאכ , ב"וי האבה הנשה רלומ יהי והת לש ד"רהב לע וע"תת
 תורלומה ווהתי הככו , ו'עתת י"ג תישילשה הנשה רלומ יהי ב'וי לע וע"תת

 ןמ וזיאב שרפה ןיא ןכ לע רשא ,  ערגתו ךלת םא הזמ הז ערפמל םירכזנה
 הנש תפסות קר ונל םכסומה הריציל רפסמה לע ךדיב חקת הלאה תולחתהה
 לכב רחא םג ןיא יכ ןנובתהל ךל שי דועו . אליעל רומאכ םינש יתשוא
 וכות וב אצויכ לכו רכזנה הז םרמאמב תויה טופשי אל רשא םיליכשמה
 הז ירה אוהש ומכ ותוא רתופהשו , טשפה ןמ הארנה תלוז םיתואנ םינינעל
 תישארב ישעט קלחתה לע םירורב םיבותכה תויה םעש תערי אלה * ץוחבמ

 תששב
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 ולעה תומאה ראשמ םא לארשימ םא םלועה ימכחמ םיבר הנה ,םימיה תששב
 יששה קרפב ונרכוש ומכ ןמז לדבה ילב רחי .התיה הלכ הריציה תתמא יכ
 המד לבהל רשא ודבל םראה תאירב לע ךשפנב המדת אופא .ךיאו ,'א רמאמ
 , לכ ,רכנימד והיינמ אבור וא ברעל רקבמ תועש ב"י הב בשחו ררמ 'תי אוהש
 םויב וארבהל ומדק שמרהו המהבהו היחהש וירבד ריגמ .בותכה ונתוארב ןכש
 יששב וארבנ םירבד השש -:ורמא ב"י הבר תישארבב וניתוברו ,ומצע יששה
 רשא םירחאה הלא תעברא םג אלהו , םיאירמו היחו המהבו שמרו הוחו םדא
 , רוהטהו אמטה ורחי ברעתה יתלב תדחוימ העשל וכרצוה ותאירבל ומדק
 הנהו העדנו שארמ תאז ריגה ימ תמאב םתערל היה ךכ היהש השעמה םאו
 םרמאמב ל'ז םהל וגב םירבד חרכהב לבא ,עימשמו דיגמ ןיא םיאיבנה לכב
 ביבח םדאה תויה לע םתארוה רמאתש ומכ ,ונשרדת יכ ןווכמה תאצמו רכזנה
 ךרד לע ,.םלש םוי הב לדתשהש לוכיבכ ןפואב תירקע ותאירבו הלעתי ולצא
 ערפיל .רמול .דומלת המו ארבנ תורמאמ הרשעב ולכ םלועה לע ל"ז םרמא
 ןירדהנסב אחא 'ר רמאמ ןיבת ןכ םג ךררה הז לעו .  'וכו בוט רבש תתלו
 ךלצא ררבתהבו . ,הב ההש תוביבה ךותמו ומלצב .התיה םדא תריצי 'ד קרפ
 . היהש השעמ לע תודעל רמאמה טשפ חקת אלש קפס ןיא תאזה הרעהה
 הרימעה דוסי ךיא ןיבתו ץרחת זא יכ אצויכ לכב הזה ךררה תא וחאת םג
 םימכח ירבד  ריכהל .ו'ט קרפ וילע ונוריעהש ומכ אוה תמאה לע הלאכב
 לע םרבדב רשא םדקמ ה"א ימכחל ןכ םג גהנמכ , הצילמו לשמ םתודיחו
 םדא ינב וא םילא יגב לש םישעמו םירופס תואצמהב םיזמור ויה המכח ינינע
 לע עמושה גנעתי ןעמל וא ןומהה ןמ םריתסהל םא הזו . םייח ילעב ינימ וא
 '- םכחה בתכש ומכ תורהא תובסל וא , והרכזי ךכ ךותמו המודמה רופסה
 אובב יכ תמא . ונממ ינש רמאמ ה'איפוסו ןו"ליפ רבכנה וגו"לאידה לעב הדוהי
 יצ"יטימטירא םירפסמה ידי לע םיזמרה לא תורכזנה תואצמהה ןמ קתענ ה"רוגתיפ
 ויתוזימר ליבגהו הלאמ םג קתענ ןוטלפא אובב ךכ רחאו . 'וכו םינש דחא
 , והירזבאו עבורמהו לוגעה ומכ יצ"ירטימואיג ינויב 'וארקנ 'ויפדנה תונומתב
 הנמא ; הלא דבלמ םירחא םיאשונו שפנה לעו תודוסיה לע ורבדב ול הארנב
 ראותמה ומרו לשמב רובד םהש םירכזנה םינפואה תשלש לכב הושה דצה
 םיכומס טרפבו םהילא םיבורק וא הלאה םיכרדה לע הנהו . וק"ילובמיס םלצא

 = = ,וניתוברל םעונ ירמא תומוקמ הברהב ואצמי םיבותכה לא
 : לזו 'ג 'פ 'דר רמאמ םלוע רוסי ורפסב ילארשיה םכחל אצמתש איה תישילש

 םהל הלגתנ ל'ז ונינומדקש ונינעו , ר"רהב  אוה ישילש רקע
 תעדל םלועב היהש ןושאר ןסינ רלומ עגר יכ ועדיו האובנה ךרדמ וא םרקחמב
 ענר יכ ועדי "ןכ ומכו | ,.'ובו םיקלח ב"מרה תועש 'טב לח ארבנ ןסינב 'מואה
 ישש סוימ ר"י העש ףוסב לח ארבנ ירשתב רמואה תעדל ןושארה ירשת דלומ

.- 
0 
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 , םרקחמב ונינומדקל הלגתנ 'זנה ןמיסה יכ הנוכנ רמא ל"ז אוהש ירה , ש"ע 'וכו
 ה"לפ ףוס וגרכוש ומכ םדוקה לא רחואמה ןמ אוה ישונאה רקחמה יכ עדונ רבכו
 אלא ול הלא ןיא האובנה ךרדמ וא רמול ףיסוה הרידאהלו המכחה לידגהל םאו
 , ןיא םא התיהנ םא ונעדי אלש האובנ וז תויה הדומ אצמנ יכ , תואיבג ירבד
 תעדל ורמא לע המתת אלה + תקפוסמ המצע איהו האיבנ עדונ אלש ןכש לכ
 ןיא ? הלאכ ישכר ירתא תואובנ םלועמ תעמשה , ךכ רמואה תעדלו ךַכ רמואה
 .רלומה לש הזה שורדב ונשאר לע. ורנ ריאהל יאובנה עפשה אב םאש קפס
 םא םישרחב יתמאה תישארה תא אוהה ורואב ןכ ומכ וניאר , םלועל ןושארה

 4 תקולחמ וב הלפנ אלו ירשת וא ןסינ היה
 הטת יכ ךל ררבתת ונרכזש המב ץמוא ףיפות רשא תינכת םהוח תיעיברהו

 תמכה הלדג המכ תעדי אלה .ךילא .רבוד ינא רשאל ךנזא
 אוהש רע , טרפב ה"ק 'הבו ללכב וירבד לכב ל"ז ם"במר לודגה ברה תלעמו
 ושרד ןפוסב ןהילע רמא רשויה ןמ ול הארנכ לבא ריהי שיאכ ו'ח אל ל"ז
 דוסי ורפסב 'זנה ילארשי לודגה .םכחל אצמת ז"כנ א 'ה רפס לעמ
 שאר ו"רא אלל םעט .תתל בשח השמ וניבר :ל"זו בתכש 'ד רמאמ מ"פ םלוע
 בתכש המ אוהו , יתמאהו יעצמאה םצובקב תורואמה ינש ךלהמ רצמ הנשה
 אוהש יפל ו"דא ימיב הז ןובשהב .ןיעבוק ןיא המ ינפמ ה"ק 'המ ז"פ ףוסב
 םויב עוגפל ידכ 'וכו ושע ךכיפלו יעצמאה םכלהמב שמשהו חריה ץובקל
 , התוא קזחו ד"בארה תגשה וילע רכז ילארשי אוה םשו . כ"ע יתמאה ץובקה

 רחש םהל ןיא 'זנה ל"ז ם"רה ירבד יכ תונינגטציאה יכרדמ .חיכוהל הברה םג
 ימי ףוסב הבימפה הלטבשכ : ל"זו בתכ ר"ל דומל םימשה רעש רפסב ןכ ומכו
 םיאיבנה ןמ םריב התיהש תרוסמב וימכהו אוהה רודה ינקז ורמע ארמגה ימכח
 הזה ןקותמה ןובשחה ונל ורסמו , (הלא תואובנ לע ונירבד תעמש רבבו)
 ינש תצורמ יפל דפוימו יונב אוה ולכש םידעומהו םישרח ישאר עובקל
 יתמאה םכלהמ םע הזב קסע םוש התע ונל ןיאו , יעצמאה םכלהמב תורואמה
 ץובקב :יולת אוה ה"ר תייהד רקע יכ ורמאש רע םימכתה תצק ובשחש ומכ

 רשא ללכבו . ב'ע םלוע דוסי רפסב יתחכוהש ומכ תמא וניא הז ,יתמאה
 תבשב הברע םוי אובי לבל היה היחרה תבסש ל"ז. ד"בארה תעד תא םייקו
 קרפ ל"ז ן"רה ןכ םג בתבש ומכ , תבש יאצומו תבש ברעב םירופכה םויו

 .:ן תרכזנה ם"במר תרבס תא לבק ו"מ . ןמיס ןיאשעב ג'מס יב םע  ,ריעה ינב

 וידגנמ תעדלו , תונינגטציאה ירקעמ אב היחרה מ"ר תעדל יכ איה הבר אתוקפנו

 יפכ םתא וארקת רשא בותכה יפ לע ןותנה הפי ןיד תיב חכמ המכסה איה
 ברה רעב ןגהל התאי ול רשא שדחה שודק תוכלה שרפמה םכחה םג . עודיה
 הבושת ול ןיאש רמאו 'גקרפ ףוס רכזנה ורקע לע היליד ןמ השקה , רכזנה *

 תופוקתה ינמז ןובשח רסוי וב רשא םוקמה לע ןכו -. קרצ הרומ אובי דע ודעב
 תודלומהו
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 לש תותכ יתש םע הלודג תקולחמ 'זנה םלוע דוסי רפסב ןל .אצמת , תודלומהו
 ןב קחצי 'רו ןיירה ןאפה 'ר :ל'זו 'ז 'פ 'ד רמאמ םש בתכש ,ונמעב םימכח
 ברהו בושיה חרזמ הצק אוה תערל שקובמה הוה 'וקמח יכ ורמאו ורוה לאפוקר
 יתעד "ה ךכ רבחמה ינאו , הזב םהירברל הדוה אישנה אייח 'רב םהרבא 'ר
 ,םתונעטו םהירבד תא לטב ךורב 'רב קחצי ר"רה יכ יתאצמש דע רבעשל
 הצק וניא תופוקתהו תודלומה ןובשה דסיתנ וילעש הזה םוקמה יכ רמאו קספו
 רואמה :רפס לעב ןכו ירזובה רפס לעבו + ךומסבו , םה ובשחש ומכ חרומה
 עצמא לעש ורמא ('ג קרפ 'ד רמאמו.ז"י קרפ רמאמ ףוס ונייה) ךיתעדוהש ומכ
 , 'וכו לכשה ךררמ ועת םה םג הלאו תודלומה ןובשח רסיתנ לארשי ץרא
 ,ש"ע 'וכו הלא לע אלו הלא לע אל הזה רבדב ךומסל ןיאש הארנ הז ינפמו
 רואמהו ירזוכה ירבד תא רתס ותערל רשא ירהא 'זנה 'ד רמאמ 'ג קרפבו
 רובט לעש יתאצמו הנבלה תויקל יתָע ןויע ךרדמ יתרקח ינאו + ל"זו בתכ 'זנה
 שורדב ךל שיש ןפואב , כ"ע תודלומהו תופוקתה ינמז ןובשח דסוימ אוה ץראה
 רכזנה םהרבא "רו לאפוקר "ןבו ןיירל תחאה + תועד שלש וירבד יפל הזה
 'ב .רמאמ שאר ירזוכל תינשהו , בושיה חרומ הצק לע רסוי הזה ןובשחהש
 רואמה לעב אוה רשא , לארשי ץרא עצמא לע רסיתנש ה"רד ק"פ רואמה לעבו
 , תמאב םלועה עצמא לארשי ץרא ולאכ ץראה רובט םתסב ןכ םג וארק
 אבוהש ה"רד ק"פל ושורפבו שדחה שודק 'הד א"י קרפ ףוס ל"ז ם'רה ןכו
 קיזחה ,אתדהמ תיש יסכמ ןינעל 'ז קרפ שדחה שודק 'ה שרפמה תאמ כ"ג

 תישילשהו . ש"ע םלועה עצמאב הנניא םלשורי יכ בטיה ראב ךא תאזה ךרדב
 רובט אל יתמאה םלועה רובט ונייה ץראה רובט לע רפיתנש 'זנה ילארשיל
 'ב רמאמ, 'זנה םלוע דופי רפפב בתכ ןכ לע יכ , ןופצ תאפב רשא בושיה
 בחורה וקו הושה וקח אוהש ךרואה וק וכתחנ הילעש הדוקנה ; ל"זו 'ג קרפ
 ךל שי הברהו ,  ץראה .רובט ארקנ ןיאצחב הז םע הז םויה יצח וק אוהש

 הזה רפסב ומע ונל שי בר קסע יכ וריכהלו בושיהמ הזה םוקמל בל םושל =
 התעמו , א"י קרפ 'א רמאמ הזה רובטב ותקלחמ לע ךיתוריעה רבב ינאו , ב'ע
 םא ו"ק ןודו בושחו אנ אצ , תאז לכ תא ךתוא יעידוה ירחא ליכשמ ארוק
 ימיב טעמ הז היה ורדסו ודופי רשא ר"רהבמ ךשמנה ןובשחה ףוסל סחיתמב
 ולפנ ,  'זנכ ארמגה תמיתחל ביבס םמע וניתובא ויה לומת יכ ר"בו ללה 'ר
 ןובשחה ונעריש םעו , םירכזנה יברבר ילשא ןיב םרבלמ דועו הלאה תוקולחמה
 ותמרקהב ול םימושרה תוקפסה ע"אה ריעה בר לכשהב יכ דע ודוסי ונעדי אל
 ךיא ן ש"ע תודעומה תשרפבו שדוחה תשרפבו תינש :ךרד רותה שורפל
 אב , ןושארה וניבא תריצי ינפל ותישארל סחיתמב יכ ןימאהל ךהעד חונה
 ארמגהו  האובנה .ירברב רכזנ אל הנהו רחאתמה לא םדוקה ןמ ועדמ ונריל
 םוקמ .אצמנ אלש ויתוגשהב ן"במר ירבד ןכ םג ךיתעדוהש ומב , והנמ ץמש

 | הזל
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 אוה אלה ? 'ה ורבד אל רשא הזה אלפנה רבדה עדונ הביא , תרוסמה הול
 , םימש תוקח תעריה ץרא ידסיב תייה הפיא ותא םדאה לכלו .בויאל רמא 'תו
 ונממ הארנכ אוהה ורובחב םייהלאה וירבד לכ רסי הבר הנובתב ירזוכ םכחהו
 ןיע יכ 'וגו ךיתאצוה רשא יכנא ושדק תורבד שארב 'תי ורמא לע 'א רמאמ
 אל ןה .רמאת יכ ץראו םימש יתארב רשא אלו , ךילא הז .לכ הארנ ןיעב

 ? וניתובא תובאו וניתובא ואר אל רשא הז ונעדי
 רשא ללה 'ר יכ , ונרמאש ומכ איה ר"רהב ןמיסב רבדה תתמא יאדו אלא

 תאמ ונעמשבו ,יתמאה רלומה יפכ היארה .יפ לע םישדקמה ןמ "ה
 תלחתמ יתמאה תעידי יכ ו"טו '\ קרפ שאר שדחה שודק תוכלהב ל"ז ם"רה
 בשח , ונמזב םיושה תודלומה ןכ םג עריש תמאתה יעצמאה ךלהמב הושה ןמ
 ןמ ץבק רשא האירבל ןינמה ףוס רע ערפמל וימימ ויהש םיושה תורלומה לכ
 ןעבט תא אצמש ומכ ןלכ , וניתובר ירברבו םיאיבנבו הרותב תויונמה םינשה
 < , םימרוקה ונירברב ונרכזש המ לככ ררבתהל ךרד ןקפסל ןיא אלה יכ םלועב
 ב"יא רופי לע ר"רהב ןמיס ול אצי רומאכ םכסומה הז ונינמ תירחאב הנהו

 . שרושל ונל ורסמו םדקו רוחא םיושה תודלומה לכל הוש הדמ אוהש גצ"שת
 , רתי וא  תוחפ הריציל 'ינשה  תוגמל ותעד המיכסה זא םא וניעב ןידה אוהו
 .לכלו . , אוהה ןובשחל תואנה יפכ ןותנ ונמיסו הלכ ונובשח 'יה קפס ילב הככ
 םהש םמצע םינמזב םילח רובע תונשו דעומ ימיו ןלכ תויעיבקה ויה םינפה
 םינש ט"י לש רווחמ ונינמ לע ףיסוהל רהב םא לשט ךרד יכ , התע םג םיאצמנ

 ט"פרת ב"יו הנורהאב ול אציש ןפואב , דר"הבמ רחא הצ"קת ו"יב ערוג "ה

 דלומה תעדל ךתוצרבש ומכ אלה * שרושל ר"רהב תחת והונאצמ םויהכ ותואו
 ךתוצרב ןכ , ה"צקת ו"יב ךדיבש דלומה לע ףיסומ התא אבה רוזחמה שאר לש

 , ךדיבש רוזחמה שארמ ותוא עורגל ךל שי רבעש רוזחמה שאר רלומ אוצמל
 תפסותה "ה םאו + 'זנה ט"פרה ב"יו ךל אצי דחא רוזחמ תפסות םע ןכ לע יכ

 הז לע רימת ןכו ט'עקת ג"א השלש םאו ,ר'צ 'כ 'ג אצויה יהי 'םירוזחמ ינש

 לכ לע עורגל ךל שיש תעדי םלש יתלב רוזחמ תונש כ'ג תפסוה םאו , ךרדה
 ךרד לע יהי ןרדסו , תרבועמ לכ לע ט"פקת,א"כהו ו"עתת ח"ר הטושפ הנש
 ךלתו תרבועמ איהש מ"י תנשמ ליחתמש ונייה ושארל רוזחמה תירחאמ ללה 'ר
 םגשבו .עודיה יפכ רובע תנש ןכ ומכ איה רשא ז"יל ךכ רחאו הטושפה ח"יל

 , ד"רהב םע רשא טז"דא ח"וגמ ונתשי עוטק רוזחמ תפסוה םא םירובעה ינמיס

 םלכ תויעיבקה פ"כע יכ , לעופב תונתשה םוש הזמ ךל עיגי אל יארו הנה
 בתכש ןונגסה לע , דר'הב םע התע םהש שממ םיעגרבו םימיב ויהיו ולוחי

 שרוש ו"עתת י"ג וא ד"יו רלומ םישועה ןינעל 'ו קרפ שדחה שודק תובלה שרפמ
 והצק רע רחא לילג הצקמ ךלא רמואל המוד ונרבד המל . ש"ע ר"רהב תחת
 םוקמה ןמ דוע ךראיש ךכ רחא ול אצמה םע יכ , ינולפ םוקמב הלכיש המורמכ

 אוהה
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 = הנשי אל אוהה ךרדה לכב ואובו ותאצב םלועל הנה , רחא םוקמ דע אוהה
 הצק והמדש םוקמה ותוא קפס אלב היהת הנהמ תחאו , המואמ ויתוינסכאמ
 ךפיסוה סע ןכ ; ךרדה ףוס דע האלהו םשמ ול רובע דוע ףיסוי םלוא , ןורהא
 רבועו בשחמ יהת םלועל הנה , וברי ומכ ובריו ר"רהבל האלהמ תודלומו םינש
 םוש ילב תועיבקל תועיבקמ ןכו , ול םדוקה דלומל ךימיבש םייוסמה רלומה ןמ
 , לארשימ החמי אלו םלועל טומי אל הנמא רשא רד"רהב לא ךעיגה .רע ,שרפה

 אוהה ןמיסל עיגתש דע בושחתו ךלת דוע יכ רשלו שארל זא ונבשחת אל ךא
 .ונממ תעדל שקבת יב 'יהו . שרושל הנורהאב ךל אצי םינשה בור יפל רשא
 ,שדחה שודק תובלהד 'ו קרפ ל"ז ם"רה ונדמלש  ךרדה לע ךימיבש דלומ הזיא
 םינומשו םיתאמ ה"צקת ו"יבה תחיקל דעב. םימלשה םירוזחמה ךתונמ תחת הנה
 לשמ ךרד האמ תופסונה םינשה תויה ךשפנב תימד םא , הלא ונימיב םהש ומכ
 שמח לעו:, ה"פר םירוזחמה הנמת םינש שמחו םימלש םירוזחמ השמח םהש

 תונורחאה םנה םדוקה לא רחואמה ןמ תכלל רכזנכ יואר תויהב רשא םינשה |
 רובע תונש םנה ז"יה םג איהו ,ט"יה ןמ ןהב ליחתהל ךל שיו , המודמ רוזחמל
 םימעפ יתש תחקל ךל שי הנה ,ו"ט ז"ט ה"י תורחאה שלשה ןכ ןיאש המ
 ךל אצי הז ןפואבו . עודיה ןטפשמכ ו"עתת ח"ד םימעפ שלשו ט'פקת א"בה
 םוש הנתשי אל , ר"רהבמ םויה םג ךל אצי רשא ומצעב םוקמה לא ןובשחה
 ךשקבב אלו ןוערג ךרד רבעשל ךימימ ךשקבב אל רובע םושו גח םושו דלומ
 ,עגרכ "פאו תועש אלו םימי אל רומאכ תפסות ךרד אבהל אוהה שרושה ןמ
 שמחה ךס םאו . םתרזהב אלו םתכילהב אל ןיקוזנ םניא הוצמ יחולש רבדל ןמיס
 ףסוה , הנהמ "התש וזיאב רובעה ענמה תבסל הצרי אל רכזנה לשמב םינש
 וב תוטנל חרכה ןיאו קפוסמ ןובשחה אלה ךיניעל התואנ הנש אצמה רע וילע
 יא .רמולו הפשב ריטפהל ליכשמל ןיא הנהו . ונרבזש ותמכסהו ללה 'ר יכרדמ
 וילע הטנש המורי ךיאו והת רלומ אוה ומצע ר"רהב יכ האז תעדומ אלה םימש
 רשא הבסה יב ? האלהו אוה ןמ םילבה תונש ךפיסוהב והב ינבאו והת וק דוע
 , םוקמ ספא רע הריציה תונשל ןורחא הצק ונלצא אוה התע ד"רהב הרובעב

 ו לשמ ךרר הנש םיפלא 'ד קר ערפמל וגמזמ תונמ יתלבל ללה 'ר תמכסה איה
 "יה ד"רהב וא אלה , ןוימדה לע םישלשו האמ רתוי ויהש רמול רחב םא םלוא \

 איהה תעב אצמנו , הנש ל"ק ןב םדא תויהב תש תא תרלוה םוי 'שממ לפונ
 הנהב רובעל רכזנה םינש ל"קה ךינפל וראשנ םג .והת לש אל לעופב דלומ
 םירכזנה םירבדה לכ הרקמכו . חרכהב רחא שרוש אצוי "יהו לובגה הצק דע
 ,וב םיבסהש ךסה ןמ עורגל בשח רכזנה ללה 'ר םא ןכ םג הרוק קפס ילב "ה
 ול אצי לשמ ךרד דחא רוזחמ ןוערגבו הנהו ד"רהבמ-ונמיס עבוק "יה הנה יכ

 טפשמכ ה"צקת ו"יב ר"רהב לע ךפיסוהב אצמת ןכש . ט"צשת א"כד הנודחאב
 רשא לכב תועיבק סושו רלומ םוש םלועל ףלחתה יתלב שרושל ונל "יה אוהו

 ונבתכ |
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 תנשב "הש (* ןרהא 'רב קחצי ר"רהל רובעה רפסב אצמתש המ ןכו * ונבתכ

 תנש רייא רלומב בושי ר"יו רלומ יכ םלענה רלומה לע ורבדב ח"כ םיפלא 'ה =
 , הלילח םירזוח תורלומה רתי לכ הזכ ןמז תדמב ןכ ומכו ב"עשת רוזחמל 'ג
 םג הנה יהיהיו היה יתמ  םייוסמ דלומ לכ תעד םרא דמלמ אוה ןאכמ רשא
 דימת לכהו , שרושל הוהה ךסב ןכ ךל היהי הריציל רפסמה תערגמ וא .תפסותש
 יתמאה לע קר ןיחיגשמ ויה אל ללה, 'רל םדוק םגשב הושה דלומה לע ןבומ
 בישהל הולא : לאוי רכזנה ב"עשת רוזחמ עיגי םרט ןכו * וירחאש "יארהו

 : םדק ימיכ היארה יפ לע שדקנ לבא.הושה יפ לע עבקנ אלו ונתובש
 ינש ןיב ץבקל התא לוכי יכ הארנ הלאה תוניחבה םע ! ארוקה יביבה התעמו

 רשא םלועה תונש רפסמו ר"רהב ןמיסש , ןידדצל רמולו םיכפה
 תאמ . םכסוהש 'םינשה רפסמ יפכ רשי אוה אלה * רחי רשי יתלבו רשי ונלצא
 תונשב העידי םא , חרכהו הריחב העידי וב ולפנ רשא וניד  תיבו ללה 'ר
 דע ינש ןברח םדוק םינש פ"ש וליחתה םוימ תורטשלו םינוי תוכלמל ןובשחה
 י"תה ךסב הריחב םאו ,  ג'כפב ונרכזש ומכ וילע קלוחו קפס ןיא יכ הזה םויה
 וא םישרפמה תעדל רתוי םירשע ובשמה תמאתה םע ןושאר תיב לש םינש
 אצמנה י"תה רפסמ רחא ךשמנ ללה 'ר הז יכ ,עשוהל תונושארה הנמשה

 םנמא חרכההו , אליעלד ה"לפב רומאכ םיבותכה ךרד תא וזחא רשא םימכחל

 המימתה הרותה יכררמ אמינ אלמ תאצ יתלב יכ םינושארה תורורה יכסב אוה
 םישדח וריתוה וא ותהפ ילוא ןהב קפוסיש אוה בורק אלה ךומסב ונבתכש ומכ
 יפכ םירצמ תולג תונשב קפוסי ןכו ,המכ ונערי אל םינשל הלעי םצובק רשא
 ונתאמ םתתמא המלענ הנמא רשא ינש תיב תישאר תונשבו , ה"לפ ונרכזש המ

 .רשא לככ סרפ תוכלמ ךשמו םינושארה םינהכה תעבשמ דחא לכ ימי םלעהב
 ןובשחה תניחבב קדצי רשי יתלבה ראות םלואו .ונינפל רוע רוכזנו ונרכז
 וב ולפנ ןעי , ץראו םימש הנוק תומולעת לכ עדויל דבלב עדונה ומצעב יתמאה
 לכלו . תחצנ היארב םררבל ןפואו רצ םכח םושל אצמנ אלש רומאכ תוקפס
 ותלעהו הזה שוררל סחיתמה לכב ופוס דע יתעד ןבה 'ה ךורב התע התא םינפה
 לכב תויעיבקה ןמ דחאב תונהשהו קפס םוש םישמ דצ םושב ינניא יכ , ךדיב
 תועט םּוש ד"בו ללה 'רל אל םג םינושארה וניתוברל םחימ ינניא ןכו ,.המואמ
 לעו המכחבו , ונרמאש המ לכ תא ועריו יאדוב ואר םלכ םהש , הלילח תולכסו

 רע םתרימשב ונבייַחתהשו ונל םירוסמה סהירבד לע ומיכסה בוט רתויה רצ
 , קדצ .הרומו לאוג ןויצל אובי םירכזנה ילאבשיהו ן"במרהו ע"אה רבדכ רש

 םא יתמאה ץובקה רחא היארה יפ לע שודקה לא פָּושנ וניהלא ןוצרב זא יכ
 יכ ראמ :רקי חור תחנ ךל אצי אלה הלאה תורעהה ןמו * ונל גוהני וגהנמכ םלוע
 עדונ ךיא , הזוחו 'איבנ וילע םסרפתנ אל רשא הז ד"רהב ךיניעב השקי אל

 ונל
 : "1 קזח סעלש רירסמפכ וו ףסוסי כ"ככ יכפס ] ןיכ ויתיסכ +



 זל ' = לוע" טק ימי |
 הז המל וא ,ץרא ילע םרא םיש ינפל 'יהש ירשתה ןמ אוהה ומוצמצב ונל
 , ותעל רלומה םהמ ךשמה יתלב (* הלובז רמע חרי שמש וירחאש רדא ימיב
 . התפיזנב היטועכ םימי תעבש הנבלה תויהל תלעופה הבסה תמא ךררב םחינש
 יבהוא םיבכוש םיזוהה ןמ םניאש םירירשה הנמא רשא , הלאה תומלענב אצגיכו
 לע ןתוי רשא לכ עולבלמ םיסנטסא םנהו הנומאל אלה םהיניע אברדא , םונל
 ועבנ ושפחנ ךיא תעדל וגנעתיו תוקחרה תנומאב םשפנ חונת אל ,םהיפ
 םייקלטיאה םירומה ילודגמ דחא ונדגנ בתכ רבכ יכ ערתש םע .* ונילא םהינופצמ
 השמ תמ ש"עב םיעבראה תנשמ רדאב 'זב יכ ונרמל העומשה יפמ אלה רמאל
 ועריא הז ןובשח יפל םיפלחתמ םימיב ןכו , 'וכו וחירי תא ושבכ ןסינב ח'כבו
 םיערוג וא םיפיסומ ונתויהבו , א"יו " קרפ םלוע ררסב הארנה לככ םירבד המב
 הרלותה תתמאב ןנובתה יתלבמ ינאו . םירכזנה תונובשחה ולקלקתי דר"הבמ
 ךתאה : םימעטמ הזו , המואמ הגשהה לע יתשח אל ותמדקהמ ךשמת ךיא
 יפ לע ןיעבוקש תעה ןמ היארה פ"ע ןישדקמ ויהש תעה לע ןירמל ןיא יב

 יתבְתכש ומכ , םינתשמ םהישרח ישאר יכ .יעצמאה ךלהמה יפכ אוהש רובעה
 יכ דועו .  לאננח וניבר ירבד לע הזה קרפבו ל"ו ףיטלה ירבד לצא ה"לפב
 רכזנכ םיכשמנה םירבדה רתי ודפוי הנובשח לע רשא ש"עב ה"ערמ תתימ

 ארירש בר רברכ קר האובנ תלבק הנגיא ןכ םאו , םיקולח םישררמ הב ואצמנ
 בותכה לע הטוסד ק"פ הארת ןכש .יאמלעב אנדמא ו"ט קרפב ונרכוש ןואג
 ל"ז םרמא , יתונשו ימי ואלמ םויה וב ושרד רשא םויה יכנא הנש כ"ק ןב

 אמלא עשוהיל ופוסו השמל םויה תלחת י"שרפו 'וכו התיה יגזויד לש תבש
 םייוקמו םינואגל אצמת תבש תחנמב םירמוא ונאש ךתקדצ לע ןכו . תמ תבשב
 ןכלשו , וילע  ןירה קודצ הזו ה"ערמ תמ ואש םעטה תויה ל"ו םת וניברמ
 ב"פר 'יס ח"א רוטב הארנכ הדועס אלו שרדמ אל העש התואב ןיעבוק ןיא

 ירדהא ירתס םירכזנה םישרדמה ןכ יכ הנה ,םיחספ יברע קרפד יכדרמו
 תתמא לע .ךתוארב יכ רבלמ , תרשואמ 'יהתש רוע לכ ותטשל רח ' לכ ארזאו
 ומכ יקיחד ייונש לא שוחל ונל ןיא  תוקזח תורבס וא םירורב םירבדהמ שורד
 רשא םינושה םימעטה ןמ 'א האילישרמ ימכחל  ותרגא ףוס ל"ז ט"רה בתכש
 בתכש המל בורקו , וירחא ותעד תא םדאה ךילשי לא םלועלו ורמא דע םש רכז

 רמאמ ירזוכה בתכש המלו , הפורג הניאש ןינעל הריב קרפ שיר יספלא ןואגה
 ינאו .ונלצא םולבלבי םיטרפ לע שוחנ אל םיללכה ומיכסיש םוקמב יכ 'ג
 םריב התיהש .תרוסמה לע רכזנה ילארשי םכחה רבד יכ ךנזא הלגא יתרמא
 םינשה עבש לע -וירברמ ארה יפל איה ותנוב , רובעה ןינעב םיאיבנה ןמ

 רשא 8
 וכ "רד ל"פ וניכט תנסתמ לקספ ףוס .ככוכס ןכס5  'לכ קחפי לכ רוכעס רפסכ ןייע (*

 : ג"מסל וכיכ םכפס םי

 ו
, 



 הניב ירמא 1
 הארת ןעי , חריהו שמשה יכלהמ ופוסב וותשי ןעמל רוזחמ לכב רבענ רשא
 לע רפסמ ותויה 'ז קרפ 'ד רמאמ םגנ ןורחא קרפ 'ב רמאמ םלוע דוסיב ול
 יתאצמ :ל"זו וירובחמ רחאב בתכש ר"אעצ ןב ארקנ לודג ןינגטצא יברע יונ

 יונב .המחה תופוקתו חריה תורלומל ןוכנ יתמא רקעו רסומ דופי םידוהיה דיב
 הז אביןיאמו ךיא עדוי ניאו , רובע ול ןירוקו םינש ט"י רוזחמ לע ררוסמו
 יעיבשה ןמ ןיבת ןכו .כ"ע קרצה יאיבנ םהל והורסמ יכ םירמואש אלא םדיל
 רובעהו הנבלה תומי לע המחה תומי םירתי ד"ר א"בי ורמאב רזעילא 'ר יקרפד

 רוסב סנכנ םינומדק המכמ רחא רחא לע רמא ינימשה קרפו , ןתוושהל סנכנ
 יכ 'ת קרפ םש בותכש המב ןנובתהל ךל שיו . ש"ע הנשה תא רבעו: רובעה
 דובעשב וחכתשנ ףסוי דע האובנב ורסמנש םירובעהו םירוזחמהו תופוקתה
 דובעש ףוסב טעמתהל ןיריתע ךכשו , השמל םדמלו ה"בקה רזחו םירצמ
 והונרספה רבבש הארנ זא ונחורה םא יכ ןפואב , חישמ אובי דע יעיבר תוכלמ
 'ב קרפ לאילמג ןברו . ונתעושי הבורק םיצק יבשחמ תעד יפל םא טרפבו
 רמא אל תויעיבקבש ירקע רתויה ללכה אוה רשא ג"צשת ב"יא ןינעל ה"רד
 לע הרומ ןושל אוהש , אבא יבא תיבמ ינלבוקמ ךכ אלא יניסמ ונידיב תרוסמ

 האפד 'ב קרפ רלבלה םוחנכ רמא אל . םיליבשמ תמכחמ ורקע רשא תרוסמ
 ולבקש תוגוזה ןמ לבקש אבאמ לבקש השאימ 'רמ ינא לבוקמ תונרוג יתש ןינעל
 ןומע תרהט ןינעל תומביד ק"פ אפוד 'רכ אלו , יניסמ השמל הכלה םיאיבנה ןמ
 ןושל ירהו :. 'וכו ינח בשי וז הכורמ לעש 'וכו ילע ינא ריעמ ןוחיסב באומו
 הרח ברח 'יפא אבא יבא תיבמ ינלבוקמ ךכ תוכרבד ק"פ םרמָאכ אוה ג"ר
 םלועל אבא יבא תיבמ ינלבוקמ ךכ הכימ ןינעל ןילחונ שי 'פו , 'וכו תחנומ
 ק"פ םרמא ןכ םג םהל המדי רשא , תוירבל ךרטצי לאו ג"על ומצע םדא ריכשי
 ונדיב תרופמ , ויה" "חא והיצמאו ץומאר וניתובאמ ונריב תרוסמ הלגמד
 אל יכ הלא לכ לע שמשה החרז רשא , היה יו יחיו רמאנש םוקמ לכד וגיתובאמ
 אל ןירמוע ןיא 'פ םלכל בא אלה . ורמאנ האובנ רצ םושב אלו יניסמ השמל
 .יתלפת הרוגש םא אבא יבא תיבמ ינלבוקמ ךכ אלא איבנ ןב אלו יכנא איבנ
 תרוסמ ויתובאמ ג"ר רבד ןימאהל ונייה הזב ץמוא ףיסוי בל רהטו . 'וכו יפב

 הלאה תורורהמה ףופב רוע הנה יכ , האובנ הכמ אלו הראופמ המכח לש
 םגשבו , קלחב ח"נמ רחא םיקלח ג"צשתה ךסמ טיעממ  ג"בלר םכחה הארת
 עפש ג"רל םהֶה םירברה.יכ ןימאה םא ושפנל רמשנ היה ןידה ןמ אוה רעזמ

 = מ"מו , הצרא ידרפ םצע 'ה רבדמ לופי אל יכ םיעדוי לכה אלה . וקניי םימורמ
 גצוי ומות לע :; ג'צשת ב"י 'א קר יכ , רתוי םכחתמכ וירבדל שוחנ אל ונהנא
 ; חריה תא יתטעמש הרפכ ילע ואיבה רמאי תמאב אוהו , שרחל שדחמ וננובשחב

 תוארהל רשא 'ב רעש 'ב רמאמ רובעה רפסב אישנה םהרבא 'רל הזחה התאו

 לע סוימלטב ירפסמ רחאב הארש רכז , ג"'צשת ב"יא .רבדב ונימכת תמכח

 םכח



 חל םלוע מ קרפ ימי |
 ןודקומ ורדנסכלא תתימל 'פ תנשב אצמנ רשא ם א בר ב א ארקנ ה"אמ םכח
 / תודלומהו הנבלה תוקל לע הנש תואמ עברא ידכמ םינומדקה תונובשח לכב ןייעו
 ןפואב םיעגרו םיקלח םיקד תועש םהב ליבגהל ותאיבה ותמבח רבד ףוסו
 םהרבא 'ר אוה םשו * ג"'צשת ב"יא ג"ר רמאמל שממ .ןווכמ אצמנ ונובשח ללכש

 עודיב ל"זו רמא , אבא יבא תיבמ ינלבוקמ ךכ רכזנה ג'ר ירבד לע אישנה
 ך"ק הנש היה רשא םאכרבא הו ןכבו ינש תיב תלחתב היה ויבא יבאש
 יתעדי אל יכנא םפא . ונמיה רמלו רכזנה ג"ר לש ונקזל רהואמ היה ןינבל
 אצמנ רכזנה ונקז , ןברחה תעב אביקע 'רו עשוהי 'ר םע היהש ג"ר הז ךיא

 ול היה הזה דומלהש הארנ ומצע ג'ר ןושלמ םג םינפה לכלו . ןינבל םדוק
 אתיירבבו רזעילא 'ר יקרפמ יששב ונאצמש ירחאו , ונרכזש 'ומכ ויתובא תמכחמ
 תשרפב ע"אהו רכזנה רעשב רכזנה אישנה איבהש המ יפל לאומשל תסחוימה

 אלא םניאש העש תודי יתש בותכ םיקלח ג'צשת םוקמב יכ , הערפ לא אב
 ראובמכ שדחל ז"כב םיבעה רשקתה תבס לע ףסונ יכ ןכתי ; םיקלח כ"שת

 ןושל ג"ר ול שפת הז ללגב םג הנה , ק"פ ארמגב אבוה רשא ה"רד אתפסותב
 לכ אצמת :ל"זו 'ב רעש 'ב רמאמ רכזנה אישנכ רמאנ אל םא , תוחפ ןיא
 רמול לכונ אלו , רבלב העש תודי יתשו ב"יטב לע תויונמ אתירבב תונובשחה

 תקולחמה לכ םימכתה לע םיקלוח ויה אל יכ לאומשו רזעילא 'ר תער היה הזש
 םיבשוח ויה רשא סרפ ימכה תעד עידוהל םהל איהה אתירבה לבא , תאזה

 יב יתרמא אלו . ונכתי אל יתערל הנמא רשא וירבד ןאכ רע , הזה ןובשחכ
 סוימלטב תעדל יכ ו"פ ה"ק 'ה שרפמל אצמת רשא לא ןיוכי רכזנה תוחפ ןיא ןושל

 ירבד יכ רכזנה רעשב רכזנה אישנל יתיאר ןעי ,  םיקלח ב"צשת אלא םניא |

 סאכרבא ךכ רחאשו םידצמ ימכתל הלחתב היה ב"צשתה ךסש םה סוימלטב
 בתכש המ םירכזנה םירבדה יפ לע הנהו * ש"ע ג'צשתב תודוהל םאיבה רכזנה
 לבוקמ אוה השרחו הנבלה ףקיה לע רקעהש 'ב רמאמ ףוסל בורק ירזוכ םכחה
 ומסרפתה תעמש םג . ונעדי אל הזב ותלוזו רכזנה ג'ר רבדמ חרכוי אל דוד תיבמ
 : תיבה ןברח ינפל הנש תואמ שלשמ רתוי תומאה לצא

 יכ אוה ארוקה ןיעמ םלעי יתלבל יואר ויתבשחו וילע יתאלפנש הממו
 אוהש ואיט"ומא ירצונל הנשה תוחול ןוקת רפסב יתננובתה רשאכ
 , רורב רבדל הינמו שארמ תורודה ארוק ויתאצמ וירפס הצקב ספדנ רצק רובח
 ה"סש המחה ימי תויה לע היונב ונלצא תאצמנה לאומש תפוקת ןובשח יכ
 תאמ רדוס רבכ , רזעילא 'ר יקרפד יששב הכורע ןכ םג הנאצמת רשא , עיברו
 הנתשנ ןכ םג ורובכל רשאכ , הדילב םנובשח םדוק םינש ה"מ ' וראסיצ ואילוי
 ןמ ב"יפ ואיב"ורקמ רכוש ומכ יליטניוק זאמ ארקנה ואילוי שדחה םש"

 ןובשח דמל םירצמ לש האירדנסכלא תא רכל .רשא ירחא יכ , ילאנרוטסה
 ,ופ"יל א ק ארקנ ןומדק םכח תעד לע. ןכ םג יושע הימכח תאמ רכזנה הפוקתה

 ומכו
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 אל הב ותמכח יכ ןיבי ליכשמה רשא) ארא בר | תפוקת ןובשח לכ ןכ ומכו
 אוה , לאומש תערל רוזחמב םירתונה םיקלח ה"פת העשה התואש אלא התיה
 הפוקת לכל םהמ עיגה דע רוזחמ לכבש .תופוקתה ו"ע ןיב לכה קלח ארא בר
 ומתי רוזחמה תולכב יכ ןפואב ., (* קלח לכל ו"ע לש םיעגר ה"מ םיקלח 'כ
 תאמ 'זנה וראסיצ ירחא רדופמו שרופמ אצמנ רבכ , (המהָה תורתומה לכ ומע
 ול םסרופמכ סוניירדא ימיב םירצונה ןובשחל ב"לק תנש היה רשא , סוימלטב
 - םהרבא ר"רהל אצמת ןכו * יטסינמלא רפסמ ישילשה רמאמב 'זנה הפוקתה ןובשח
 רפסמב םיכמוס ונא + ל"זו בתכש 'ה רעש שאר תוכלהמה ןובשה רפסב אישנה

 בורב ותערש ינפמ , םינינגטציאה שאר סוימלטב תער לע המחה תונש ימי
 'ר ירבד לע המחה תונש ימי  ןובשחב ךמופו וניתובר תעד לע ךלוה וירבד
 (רוזחמ לכב םינשה עבש רובע ונייה) רובעה דוס הנבנ םהילעש הבהא רב אדא
 וניתובר תעד אוהש 'זנה אדא בר ירחא ךלוה הנבלה ךלחמב ותעד היה ןכו
 סונאירדא ימיב היה סוימלמב הזש ךל ררבתה ירהא ליכשמ ארוק .הנהו , כ'ע
 דוסי ורפס תמדקהב ילארשי םכחה ןכ םג וילע ריעהו ונממ םסרפתהש ומכ רסיק
 ירתד 'ג קרפ תינעת תבסמב תופסותה ובתכ םגשב יב טפשמל בושחת , םלוע
 םהינשל םדק סוימלטב הז אלה ,  ורבחל םדוק רחא ווה הבהא רב ארא בר
 ןכ ומכו . ונממ דמלו ורבה רחא ךלהש רמול ןכתי םהמ ימ לע רעשת ךמצעמו
 ויתיאר רשא י'פ שרחה שודק 'ה שרפמ רבדל אצמנ שרוש המ ללפתו דומעת
 ןה תופוקת יתשיל"ז םרמא יכ אוהו ,י'ה רעש 'ג רמאמ אישנל רובעה רפסב ןכ םג
 התוא םיריתסמ ויהש ותבסו ונינע , איספהרפב לאומשדו אענצב הבהא רב אדא ברד
 םידליה תחיש תאז ןידת אלה . העודי םא םהישעמב וחילצי אלש םיפשכמה ינפמ

 יכ ןעיו , (* המוסרפ ךרבתהו ליאוה תונקזהו ו /
 'ירכזנה ימלתו יר"אסיצ ירחא ואב רשא םימכחה סמל כ"ג ךכל תיטס סכרג כג6 ("

 םניא םתונובשח ינשמ הז הז יכ ואצמ ףוס 'ג .רמסמ 2'ז ליש סוס כסכס
 היה המכ לאוש לבל םגשבו ,רשויב םימצמוצמ ו

 יהי אדא ברל לאומש ןיב ןושארה שרפהה ניס יכ , ול םוסס 56 סלועכ ךכ סוסי |

 ונייה , רתַוי אלו ךתבושת ךתלאש ןוכנה הנעמה
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 קעד לע רטל ססזס ספוקסס לע 95%
 קפוקס םוסט) ןויזסס תמכס ידמכמ+<

 כס6 גסנמס ןכו .(ןמקנדכ לופס
 (וסדנומ ספלפ וכייס) סכסס תופכקכ
 , סס יפכס יככד סימס םייתשמ כמססל
 ספוקסס עמ םעדכ לוכי סדק ןילט
 ךכוסב וקסרמ סמכ עדי 5 ספ ומוקמכ
 , 076 לכל .סז ןקסי לכו קכזמס סלקמ
 סינומדקס ילכדכ .סז ןינעל וכס5מ לו

 . סעט וכ סס> סכספנש ןולכז

 יפל אלה ; ה"מב .תויתואכ םיעגר ה"מ םיקד כ
 ובש םיענרהו םיקלחה הנהו זאמ םינשה בור
 , עובש ילפכו םימיו תועש בושל ופיסְוי םוי םויו
 םא ל"וו ט"פ בתב ה"ק  תוכלה שרפמ יכ רע
 הפוקתה היהת תובר םינש רחאש ךיניעב השקי
 קרצ הרומ אובי דע לבא אוה ןכש בישנ רייאב
 וס"נופלא ךלמה הנח ,הטפשמ היהי המ ונעידויו

 רשא | |
 : סיעגכ ו"ע ילככס ךסל קלסס קנמ ₪ ד5 ככ יכס ופלכ (*



 טל םלוע | .טל קרפ = ימי
 ,ויתוחולב עודי רחא ןובשח רדסו שרח "רצונה רפסמל א"נר ףלא תנשב םק רשא
 נ'משת סוימלטב רחא אב רשא ינית"א בלא יברעה םכחה םנש דבלמ
 אל יכ וס"נופלא וב עדי אל רשא ונממ ןוכנ רחא ןובשח איצמה רבכ , םינש
 תיתמאה 'פוקתה אוה הלאה םינורחאה תונובשחה יפכ קרוצהו , וירובח האר
 הלא תופוקת יתש : ל"זו בתכ ה"ק 'הד " .קרפ ףוס ל"ז ם"רה הילעשו . וניתוחולב
 שמשה ךלהמבו אוה בורקב לכה , םכרד וגראב רשא (ארא ברו לאומשד ונייה)
 ןסינ תפוקת היהת יתמאה שמשה םוקמב לבא ,יתמאה המוקמב אל יעצמאה
 ןאכ רע , ונרכזש ןובשחב תואצויה תופוקתה יתש םדוק םימי ינש ומכ ולא םינמזב
 הנהו .המש ןייע תודעומהו שרחה תשרפ ןהיתש לע ע"אה ירברל םימודה וירבד

 ונניא .םויכ וניתופוקת ןובשח יכ הלאה םינמאנה םירעה ינש יפמ התע ונעמשב
 םג יתעמש רבכו , יעצמאה הכלהמ יפכ לבא יתמאה המוקמב שמשה ךלהמ יפכ
 הלקנב יכ .הארנ אלה .; חריח תודלומב ילארשיה שיאה יפמו םהיפמ תאזכ ןכ
 אוהש + , םלועה תונש ךס לע הלא וניקרפב רומאה תא ברקתו רחבת םינפ רבסו
 והראתת ול התואנ הצילמ ךרד רשא ןפואב לבא יתמאה םכלהמ יפכ אל אוה םג
 הלוג הרעופה ונתדע  דועב בייח ןכ וללכב תוחולה ןובשח עבט ולאכ ..יעצמא
 .המ רעו וניתובר שפנה יחונ תמכח המצע המ ריכתו ,-הידורמו הינעב הרוסו
 תוצרל ונורוה,הצרנש המ לכונ אלש םתוארב רשא ,הלאה םיתעה קוצב ונוליעוה

 והושעי רשא לכ תא ותרותב םייקלו רשאל םידקה רשא וניהלא ךרבנו ,לכונש המ
 , ונעשי ןרק חימצהל ונרכזש םימכהה תשלש רברכ םורממ וחור ונילע הרעי דע
 הזה קקובה ןפגב תולגה קחודו םימיה ישוק הברה רשא תושיטנהו םילולזה לכ זאו
 ונינזא ואיבנ היעשי רברכו ונל רוא ותויהב הברה גהל תעיגימ חיניו ,זיתי ריתי
 לא בושנ בוש ךא . וליאמשת יבו ונימאת יכ וב וכל ךהדה הז רמאל הנעמשת

 לכ םינשה עבש רובעב ונל בשהנה לודגה דופה לע ןכ יכ רמאנו וב ונייהש ןינעה
 'ד רעש 'ב רמאמ רובעה רפסב םהרבא 'ר אישנל אצמת ,.םינש ט"י לש רוזחמ

 םהילא ותוא דמל תורטשל 'פ תנש היה רשא ה"אב םכחה סאכ"'רבא יכ בתבש
 םיגהונ ןכ ומכ םירצונהו : ירא"סיצ וא"ילוי תאמ  וירחא םייקתה םג וב םליגרהו

 ! לע שרפה ןיא , ייבהז רפסמ ונייה וא"ירבא  ורי"מונ םהיתוחולב ומש הזו ותוא
 , ונינפלמ םינש שלש הרילה ןמ רוזחמה םיליחתמ םהש קר וניניבל םניב ויתודוא
 רחא םיבר םימי םחספ בכעתי רוזחמב ו"יו 'ה תנש לכב .יכ םהל אצי הז ללגבו
 לא ובושי ןעמל םינשב ךרטצמה ןוקתל םידחוימ םירובח םלצא ואצמנו .ונחספ
 .ןונלצא םג ךרוצה ןמ יהי םירכזנה ם"במר ירבדל רשא יפכ תיתמא הפוקתב ןוכנה

 ורבחב ואיט"ומ א כל טרפבו םהימכחמ הברהל ראובמ והארת הז לכו
 ןרהא 'רב קחצי ר"רה ומכ ונימכח תצקל םירובע ירפסב ךל אצמי םג . ונרכזש
 םירצונה ימכח יכ ליבשמה ןיבי + ל"זו בתכ הלעמל 'זנה ורובח הצקב רשא 'זנה
 ט"זדא ח"וג ןכותב ןירבעמו הנבלל םינש ט"י לש רוזחמ ונומכ םישוע םה םג

 ידב

- 
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 * םדוק םינש 'ג םרוזחמ םיליחתמ םהש אלא , הנבלל המחה תונש תוושהל ידכ
 ינב םע תויהל יכ הנומאו תמא . 'וכו ודבע ינפל ינודא אנ רבעי רבדל ןמיס
 תוארדתק םיעבשו תרכזנה האירדנסכלאב םוצעו בר 'זנה יר"אסיצ ימיב לארשי

 . ויה םהש ןימאהל אוה בורק , 'א רמאמ ב"יפב ונבתכש ופכ םהירדהנסל 'בהז
 ואילויל םדק זנה םאכ "ר ב א םכחה יכ תמא הז םג פאו , םירכזנה וידמלמ
 הנשה רדסמ וראסיצ ואילוי תויה הנהו . רתוי טעמ וא םינש םיתאמ יראסיצ
 התיה איה לאומש תפוקת יכ חיכומ דע יל הארנ הרואכל וירחא לאומש ןונגסכ
 קרפ ל"ז ם"במר תעדכ ארא בר לש אל , המהה םימיב לודגה ר"בל הגוהנה
 הכירצ איה םג ףוס ףוס יכ , קדצה לא הבורק רתוי איהש ורמאב ה"ק 'הד "י

 םהיתופוקתל התיה םאו , אשת תשרפ ףוסל בורק ע"אה הילע רכזש םינוקתה ינשל
 . עגר לע וליפא תומצמוצמ ואבו רבד 'המ אלפי אל יכ ונערי הנה האובנ תרוסמ
 םע יכ , ררסהו הקולחה תלק איהש ןומהב בוטה רברה לאומש תפוקתב אצמנו
 םלענ אל :ל"זו רמא ש"ע הזה שרחה תשרפב ע"אה .הילע .בתכש תוגשהה לכ
 אישנה בתכ ןכו . המהה תורודה ישנאל הבורק ךרד שפת לבא .רבד לאומשמ
 תופוקתה ןובשח ונל ורסמ וניתובר : ל"זו 'ב רעש ףוס 'ג רמאמ רובעה רפסב
 תערכ תחאה . תורוסמ יתש ןהילע ונל ונתנו ונילעמ לקהל הושה ךלהמה לע
 תינשהו ,  לאומש תפוקת יהוזו עיברו םוי ה"סש םירמואה ןויזהה תמכה ידמלמ

 רעש ףוסו . אדא בר תפוקת יהוזו 'וכו ןובשחב "יקדקדמה תועד יתשמ תחאכ
 המכחה ירמלמ תעד לע היונב וז הפוקתש אלא רמול ונל ראשנ אל : ל"זו בתכ 'ג
 ירבדמ םינומדקה ונאצמו , םהיתונש תא וילע םיבשוח תומואה בור רשא 'זנה
 אבומה ל"ז יאה וניבר רבדו . ךרדה הז לע הפוקתה ןובשח ונל ורפמש רובעה דוס
 פ"עא :; ל"זו בהכש הזל הטונ הארנ 'ז רעש 'ג רמאמ רובעה רפסב אישנה תאמ
 ןובשהב םיזחוא תויהל ונתוא ווצ םינמיסה תשלש לע ןירבעמ ויה ונינומרקש
 . לאומש תפוקתב אלא ונגיא הזו , כ"ע םיקלח ה"פת העש רוזחמ לכב הפוקתה
 לאומשל ןסינ תפוקת הֶתע ונתוארב תעדה הז לע םייקתהל החונ יתעד ןיא ספא
 אלש תבט תפוקתב הספה אצמנו , חספה רחא תלפונ רובעל תוכומסה םינשב
 וק"רטולפ ירבדל יב דוע ערתש הממו ., ונילע הווצמכ ביבאה שדחְּב

 םינושארה םג ילא"נרוטסד ןושארה ורפסמו"טפ ו אי ב" ו ר ק מ ל יתיאר רשאו

 םלצא ארקנ שרחה שארו,הריה ירהא םהיגהו םהישדח םיעבוק ויה תולזמה ידבוע
 שרחל ןושאר םוי לכב םנהכ יכ ןעי , לוקב האירק ןוי ןושלב הרומה אדנ"ילק
 ןוקתל ךרטצמה לכו םיגהה ימי תא םימורמ יפג לע םהילא עימשמ היה חריה
 םירמוש םה םג םייברעה לכ יכ הזה 'פב ךיתוריעה רבכו . . שדחה ותואב םצובק
 ר'רהב ןינעל בושג ךא . ונמיה בורק וא ללה 'ר רדס תא םהישרה תועיבקב
 רבד רואבב קחה יתרבעש רמול הפ ןוחתפ ול אצמי ליבשמ הזיא ילוא יכ רמאנו
 אתלמ םג הקקוש שפנ עיבשהל יכ רוכזי ןכא , ךרוצ אלל םידע תוברהו טושפ

 יתאד



 מ | םלוע ס קופ ימי
 עשפ רבד לכ לע םינפה לכלו . א"פ ןישודקב ארק הל בתכו חרט ו"קב איתאד
 הלתנה הזה תולצנתהב ןאמתו ינש תיב תונשב קפס ליטמה לא סחית רשא
 סומרת ךורדת  תומימתה ילגרב יב חנויו ,  רבורמכ ד"בו ללה 'ר ןובשחב
 לש ןטשפמ ואבוהש תויארה תא החרתו , הלעמל םירומאה םידיגמה ירבד לב |

 יארו אלה , ונרכזש קלוחה תערל סרפ יכלמו םילודגה םינהכה ךסב הימחנ ירבד
 יפכו םירצמ דובעשב ה"ל קרפ ונרכוש םינשה יפיסומ םידוהיה ימכח תשמח יפכ

 ןכש לכ , ןושאר תיב ןמז ךשמב ןהש המ וא הנשה םירשע יפיסומ העבראה
 םיזחואה םישרפמה תעבראו םלוע רדס ירבדל םינפ לכ לע ונתויה ןהילא ךפרצב
 שרופמה לככ עשוהל תונושארה הנמשה תא םינשה י"ת לע ףיסוהל םיכירצ וכרד
 לבוקיש וב אצויכ רחא רותל וא .רכזנה תולצנתהה תא םייקלמ סונמ ןיא ; ה"לפב
 רבכ תפסותב טיעממה רחאו הברמה רחא הנה יכ ., וניתובר תוכזל תערה לא

 ןורסח הזיא חנוי םא םג יכ רמאנ ללכבו * המוקממ העוקתה דתיה תא שימה >

 תמשא וב םהל ןיאש אוה יאדו , םיתבה ינש תומי רצמ הריציל םינשה רפסמב
 ב"מ קרפב רוע עמשתש ומכו , תראופמ המכתל םתאמ היה אבררא תועט

 רתיהו תוחפה ןיא הינידו הרותה תוצמ ןינעל יכ אוה לכה לע הלועהו . ונינפל
 : הרעשה טוחכ דירומ וא הלעמ וב

 תיב תונשב רפופ הזיאל אצמנ ןובשה םושב תיאדו הנומא ונלצא ןיאש
 לאינדל ךאלמה ירבדמ םרפסמ לע הרעה תחקל רשפאשו , ינש

 : םיעבשה םיעובשב
: 

 םינשה ר"ל ןובשח תורכזנה תוניחבה ןמ וזיאל םא םג יכ תמא ןה אמ קרפ
 . ךשמ תונש הז יפל ןכו םהש ןימאהל הצרנו קיפפהמ רצק המודי

 רפסמ םוש לע ונתעד חינהל םילוכי ןפוא םושב ונחנא ןיא  ,רתוי ויה תיבה

 הארנ אלה יכ הזו .הנהה םיתעה יבתוכ רתימ שיא בל לע הלע רשא רחא
 ג"בלרו  ,יצחו ט"לרת תיבה תונש לכ הנמש י"פ תומחלמה ןמ 'ז רפס ןופיסויה
 יבבדל םירצונה ימכח תצקו ,יצחו ז"לרת בתכ ופוסבו 'ז לאינד שורפב
 .אצמת םהימכח רתיל שקבת יכ םג , ז"פקת 'ב רפס ףוס וא"טומאס

 ררבתה ירחאו . עורגל וא ףיסוהל ומצעל רפסמו תער רחא לכ םירחוב םיבר
 קדוצו םכטומ אוה הנהו םינוי תוכלממ תורטשל ןינמה יכ ד"בפב ונרכזש ומכ

 םרקמ ול ךומסה סרפ תוכלמ ךשמב קפסה םוקמ לכ ראשנ אלה , ע"כד אבילא
 הז לעיהז ןיריעמ :וכררל שיא םינופו םינושה םירפופה ואצמנו , תיבה ינפב
 יכלמ ןינמב ךיא הארנ ןיעב ןיע יכ ש"כ  ,וקפוסיש יואר ונלצא םהירבד יכ
 לכ לבא הז לא הז ברק אל ןובשחה רורב ירקעמ רחא אוהש םהיתונשו פרפ
 בתוכל קזחומה היריריו . חורה .לע הלועה יפכ ןיכלמ םקהמו ארעהמ דחא
 רמא ,ונובשח תמוח תמאב ללהתמ לכ הנב וירבד דופי לע רשאו תוחוכנ

 ךשמב
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 הארנכ ונקבהי אל .תערהש המ קירצה יכדרמ ימי ךרוא לע אוהה רופסה ךשמב
 לצא לבוקמ ונניאו וירופסב ידיחי אוהש דבלמו , ונקתעהש םיתעה ןמ ורפסב

 .םש רשא יטרפ תעד לעב ידי אוהה ורפסב ולח םא עדנ אל ונחנא ,ונימכח
 'ה רמת " ןיעמ קחצו ןוד םכחה ונעמשו ,והיפב ורבד תא םרק ימימ ול
 לא םוקמ תתל ונבל םע היהיש דוע לב הנמאה . המש ןייע :ויברדמ הטונ
 שיא לאשי רשאכ יכ אוה יארו , 'זנכ קלח לכ תעדל שורדב םילפונה תוקפסה
 תיבה ךשמ ימי ויהש טפשמל בושחת המכ ונל ריגת אלה רמאל והער םעמ
 םע"רשאכ בישי ,םירצמ דובעש ךרוא ןכ סג ןחבה םע הריציה תונש ןהיפלו
 קסיר ןאמד אבילא הלאה םירברה לכ ללגבו . יתעדי אל יכנא רמאל ובבל
 תעצה ירחא יבל לא ןותנו יתיאר , ונרמאש ומכ קפוסמ שו"דה תויה היתעדא
 תואנו בוט ךא יכ , ונמיה קדוצ לכ ינפמ .הזה תערה לוטבו תואנ תולצנתה לכ
 םיקפוסמ ונתויה סע םהמ רעושמה רשא שדקה יבתכ תניחבמ תאצ יתלבל אוה
 לע רשא םראל המודמה לכ לעמ וילע תערה חונת , םתנוכ תתמא אוה םא
 אציש רשפא םיעבשה םיעובש לע לאינדל ךאלמה ירברב ןנובתנשכו ,ץראה
 אובנ םא ףאש .הברמה ירברכ אלו טיעממה ירבדכ אל יעצמא ךרד ונל
 םינהכב םירומאה תורודה תששב ר"לה קחוד ינפמ כ"תה רפסמ לע ףיסוהל
 הנה ,ישוקה ירקע הנה ןה הלאה תוניחבה יתש הנמא רשא סרפ יכלמ תונשו
 ולבג רשא םהכ םירפסמ וא ופ'קתהו מ"רתה ךס לא עיגהלו רובעל גילפנ אל
 םא .םג יכ ןפואב ,  ינש תיבב הנש םיעבש תפסות ונל קיפסי לבא  ,וונתלוז
 וא םירשעהו םירצמ דובעש ךרואב המ.םינש ךס ןפ ומכ ףיסוהל בלה 0 הלעי
 םא יכ הריציל ללוכה ךסה הברי אל , ונרכוש ומכ ןושאר תיב לש םינש עשתה

 ירבדמ הארנ אלה יכ הזו . רתי םא תוחפ םא שרפה טעמב ּהנש האמל ביבס
 ינש יפכ) יאמש תיב 'פ ריזנב וניתובר תעדל ךיא ולש ץקה רפסב ל"ז ן"במר
 תונש םיעבש ללוכ אוה םיעובשה םיעבש ךסש (עבש ךרע ךורעה לעב ישורפ
 יכ ארול םיבר לצא הזה תבורעתה היה ,תיבה ךשמ לש כ'תהו תולגה
 ישוק לע ריעה ט"כפ ףוס םלוע רהס לעב םנ ,הלא םע ולאל המ ורמא
 כ"תה םע הוה הוהר יאמו ורבע רבכ רשא םיעבשה רכז המל אוהו .רחא

 יתלבו הזמ קרוצ רואבו תעד לכל התואנה העינכה ירחא ןכבו * ומל תודיתעה
 ירשפא לבא קוחר בשחי אל יכ ללפיו יבל רמע , יתא תמאה תויה רוזגאש
 ימי םב ברעתי אל תיבה ףשמ לע אוה  הנהה םינשה צ"ת ךס לכש תואנו
 םיתש תנשב תונבהל לחוה רשא םויה ןמל ןתישאר היהיו ,המואמ תולג
 , ונצראמ ונילג סוטיט י"ע רשאכ ןפוסו 'ד השרפ ףוס ארזעב בותככ שוירדל

 , קרפה הזב דוע ראבתיש ומכ הנש ר"ק היה תיבה ינפב סרפ תוכלמ הז יפלו
 ובלמ הנע אל רשא 'תי  'ה ךיא ול דיגהל הזה ךאלמה אב ללכ ךרד הנה יכ
 תולבס תחתמ םתוא ואיצוהב רחב , ביטיהלו ליכשהל עשרה בושב ץופחיו

 למב



 אמ םלוע אמ קופ = ימי
 םיפא .ךרואב םהל = תתל , אוהה תולגה ןמ בר שנועב םיבייח .םתויה םע לבב
 ונייה תואטח םתהלו עשפה אלכל םא : םיתשמ תהאל ובושי וב רשא ןדעו ןמז
 יונע הז  רובעב ובייוחיו םתאס תאלמ רע רועשה תילכת לא ועיני םהיאטחש
 רוד רחא רוד וב וקבדו ובשו םתוחרא וכזי ידמ יכ וא  ,ונממ דאמ ב\ תולגו
 תושעל לחה רשא קרצה יכ ןפואב ,וניבלי גלשכ םהיאטהו םהונוע לכ לע .רפבי
 בוטה ורבד תא םקיו יחצנו םימלוע קרצ יהי ןויסנה דצ לע תאזה הריקפב םמע
 הזה תיבה  דובכ לידגהל זומריש ןה . םישדקה שדק חשמוו הזוח לכ יפ לע
 וב  ורפחש םישודקה םירבדה תשמח םהל בישהב ותשודק תוברהו ןורחאה
 ןושלמ ל'ז ןואגה שרפש  ומכ היהיו \ , המהמ רהויו אמויד ק"פ ל'ז םרמאמכ
 ריסי רשא חישמה תאיבל זומריש ןה ,אתובר ןנימגרתמד ןרהא תחשמ תאז
 הנהה תולמהש קפס ןיא אלה . הלס םלוע רע םיוגה לכ לוע םראוצ .לעמ
 יב ורמא ךרד לע ומוה םצע דע ןוע רמג לע ורוי תואטה םתהלו עשפה אלכל
 לאינרש הזל הנמאנ תודעו ,ל"ז ע"אה כ'ג שרפש ומכ ירומאה ןוע םלש אל
 םתהכ םתוכלמ תירחאבו 'ה השרפ הלעמל רמא .ותטשל ךלוהכ ומצע
 םיעשפה ואובי יכ .רמול ותנובש קפס ןיא ןינעה םעטמ רשא 'וגו םיעשופה
 ןיכרעב שי קרפו ןיטיגדו הטוסד ק"פ ל'ז ורמא שרופמו , אושנ ןיאל םצק רע
 'זנה ןיכרעב .ורמאש ומכ , התאס אלמתתש רע המואה ןמ ערפנ ה'בקה ןיא
 תאלמב רמאנש ותאס אלמתתש דע םדאה ןמ ערפנ ה"בקה ןיא ריחיה לע םג
 ורמאכ 'תי ובוט יכרדמ אטוחל ןמזה תניתנ תויה ונערי רבכו . ול רצי וקפס
 תאמ ער השוע אטוח רשא תלהק רמא הככו , 'וגו וימי .ויהו לובמה רוד לע
 תואו . רפוכ אוצמל וכרד עשר בוזעי ילוא אוה דסח ץפח יכ ,ול" ךיראמו

 תעדל ודיב אצמנו ו"יוכ , וא םוקמב הז יפל .אוה ןוע רפכלו תלמב רשא ו"יוה =
 ,ודיב אצמנ וא ורכמ וב ןוצרהש ו"יוה .ישומש קרפ המקרה 'סב חנאג ']
 ומא וא וב :ןוצרהש  ומאו ויבא הכמ 'ותכב םלכ םישרפמה ומיכסהש ומכ
 הלאה םיעובשה תישאר יכ ראב הנהו .שפנה לע אטחי וירוהמ דחאב יכ
 תא תונבלו בישהל תינשה ותנשב סרפ .ךלמ שוירד רבד תאצ תעמ היהי
 :םילשורי תוברחל הנשה םיעבש תאלמ ימי וברק רשאב יכ ., ונרכזש ומכ תיבה
 שיא ולש ראתה יפכ רשא לאינד אוה , 'זנה שוירדל םיתש תנשב ונייה
 תא רישיהל תחא הנש םידקה ,ורבד תא 'ה םקיש ףסכנו דמוח היה  תודומח
 תחא תנשב 'ט השרפ שאר בתכ הולו רסחה תדמ ינפל ותלפתב ךרדה
 תוברהל ךרטציש ילבמ יכ ול רמאו ךאלמה זא אבו , 'וגו שורושחא ןב שוירדל
 עשיל התורח רבכ הרזגה תויהמ דבל וינונחת תלחתב הנה הלפתב ריצפהלו
 יכ .לכשתו עדת רמאל הרעה ול ףיסוהו . 'ה ךלמה יפמ: אצי רבדה ונמע
 אלו הגרדהב היהי ,  לארשי םע תושעל 'תי ותערב רשא הזה ןויסנה רשאמ
 לע ללכושמה 'זנה תיבה ןינבמ הנה ,רחי הלכ התושעל הבוטה לע דוקשי

 רי א ואו
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 הבוטב ףיפוי רשא ריגנ תישמה רע רומאב שויררל םיתש תנשב לבבורז די
 םיששו , םינש ט"מ םהש העבש םיעובש וכשטי םלשורי  תומוח תונבל

 היתומוח יצירחו הבוחר םע ריעה היהת םהב רשא רוע וכשמי םיעובש םינשו
 המכ תומחלמב הילע ורבעיש :םינושמה םיתעה יפל , היונב םעפ הברח םעפ
 םדוק ףא םאבצ רש ואיפמופ יטיב םיימורה ןמ םגו  םינויה ןמ םיכלמ
 הנבנ רשא שדקהו ריעה ןורחאה עובשה יכ דע , עוריה יפכ סוטיט תמחלטל
 ומרנה הישמה היה יט םלואו . תצרחנ הלכב תרכי  רכזנה חישמה די לע
 ארזע) וטצע לע בתכ רשא הימחנ היהש רמול רשפא ריגנ חישמ דע תולמב
 תא הנב אוהו , הדוהי ץראב (דיגנ ונייה) םחפ תויהל יתוא הוצ ('ה 'ב
 היה אוה אלה ,'ב 'ב ארועב הארנכ אתסשחתראל א"כ תנשב תומוחה
 לא זמרה היהי וא .יחישמב ועגת לא ורמא ךרד לע חישמ | ןכ םגו ריגנ
 ןתנ זאש וילא א"כה תנשל םא יכ .ותוכלמ תלהתל אל ומצע אתסשחתרא
 ןכתי רבד אצומ ןמ תולמו , המש ראובמכ תומוחה ןינב לע ורזעו ונוישר

 ,ריגנ חישמ רבה אצומ רע רמאי ולאכ הנהכ תוכשומ הנייהתש הז יפל
 סוטיט הנכש המ יפכ ריגנ ותוא ראתו , תומוחה ןינב לע אוה רוזגיש ונייה
 היטחנל םא ומור ריגנ תישמ | תויה קיחרת אלו , ףטשב וצקו אבה ריגנ
 טפשמ 'ו רמת " ןיעמ קחצי ןודל אצמת ירהש ,רומאכ אתסשחתראל םא
 בתכ י"שרו קדצוהי ןב עושי אוהש בתכ ןופיסוי , תועדה וילע ובר יכ 'א
 ףוס הירעפ וניברו , 'וכו לבבורז לע והושרפ ן"במרהו ע"או , שרוכ אוהש

 ונתערל םיכסה ןכ ומכ םשו , ארזע  אוהש רחא שורפ יפל בתכ לאינד שורפ
 ע"אה םג . םיעבש םיעובשה ןובשחב תוללכנ תולגה תונש םיעבש ןיאש

 אצוממ םה םיעבש םיעובשה , שרפא התעו : ל"זו 'תכ םיעבש םיעובש שורפב
 הברהל הברה תועד .קפוסמ רבד לכבו ,ש"ע 'ובו לאינד ינונחת תלחתב רבד

 רבד לע ךומסב ורמאו . עירכי םנינעו םיבותכה תצורמ םלוא םדא ינב
 תאמ דסחה רצ לע ןכ ומכ אוהש רשפא רחא \ עובש תירב ריבגהו סוטיט
 לע ןטק דעומד ימלשוריב ל"ז םרמאמכ , ןמז םיאטוחה לא ףיסוהל םיהלאה
 אובב ילוא ,םימי 'ז ומלועל ה'בקה דוע רמש , העבש דוע םימיל יכ  בותבה
 ןכ םג הכ אלה ,הפהב ותמח לכ ריעי אלו לא ורחשו ובושי שפנ רע םימ
 , והיקרצ דע םילשה אלו ןיכיוהיב . רבעו םיקיוהי ימיב לחה ןושאר ןברחב
 ורדנפכלא דיל סרפ תוכלמ אוב תעמ יכ , הלא וניקרפב קרטצה רבכש ירחאו
 יכ אצמי םינש צ"ת תיבה םייקתה דעי ךאלמהו םינש ו"פש וכשמנ ןברחה רע

 תנשמ םהמ ט"מ ונייה ,ונרמאש ומכ םינש ר'ק היה תיבה ינפב סרפ תוכלמ
 א"כ תנש דע וא ,'םלשוריל הימהנ אוב רע תיבה הנוב שויררל םיתש
 תליפנ דע תאוה תעה ןמ ה"'נו ,ומל תוברח םהינש םינובה אתסשחתראל
 ותוכלמ לע .ךיראמ אתסשחתרא וניאר אלה *ורדנסכלא דיב ןורחאה שוירד

 רתוי



 במ םלוע אמ קרפ ימי
 שוירד יכ םיריעמ םירפוסה לכ ןכו , המכ ונערי אל ןמז םינש ב"למ .רתו*
 םירחא םיכלמ ויה הול הז ןיבש רשפא םגו , םינש שש רבכ .ךלמ דכלנה
 'ה ךאלט ירברב הארנה ומר אוה יאדכ םינפה לכלו . הנהה םינשה ימילשמ
 ואיביסביא ירברב הזל ונאצמ לודג רעפ יכ רבלמ , הלאה תוקפסב וילע ךומסל
 ותויה רעושי רשא ןונ"מימ 'תסשחתרא יכ רמאש ר"לפ הלעמל 'יבותכה ירסיקה
 . עברא םיסרא וירחאו . 'וכ וחוא וירחאו , הנש םיעברא ךלמ הז אתסשחתרא
 רע הז אתסשחתראל א'כ תנשמ בושחו אצ , םינש שש דכלנה שוירד וירחאו
 יניטפאטימ םג  ,ונרכזש ומכ םוצמצב ה'נ םאצמת ןורחא שוירדרל תיששה
 םינורחאה םיכלמה העבראב הזה ןמזהו רדסה לככ בתכ א"לפ רובזה יסרפה
 ורפסב לפנ הז קלחב ילואו . 'מ תחת םינש ה"נ ןונ'מימ לע בתכש קר הלאה
 רקיה רכנימד אבור .אוהש אגלפמ רתי הינימ טוקנ םינפה לכלו .המ תועש
 רשא םינשה ט"מ וכשמנש רשפאה ןמ תויה הארת ןכו . ונתמגמ יפל הברה
 רמול ןאמתש םע יכ . אתסשחתראל א"כו הימחנ דע תיבה-הנוב שוירדמ ונרכז
 'זנה םידיגמה ירבד יפל סרפ יכלמ ובר אלה םינש ח'כ ךלמש אוהה שוירד לע
 םינפה לכלו * המהמ תצק היהנש ןכתי אתסשחתראל שוירד ןיב יכ ןפואב

 אל רתויה לעו ונינפ וילא ריאנ שדקה יבתכל תואנ םהירבדב רשא קלחה +
 . ומל ומתח רשא םירופסה ןמ םיברב הז תא רבאו הז אב אלה יכ שוחנ
 דאמ ובושי 'זנה תורודה תשש לע הימחנ ירופס םירכזנה םינפ ואב יכ ןנובתתו
 הימחנב .הארנכ ןאצה רעש הנוב ישילשה בישילא ימיב היה אוה יכ ןוכנ לע
 . עריוי .לעו. , תמאב עמשש המ יפל בתכ והומדק רשא םיקיויו עושי לעו . ,'ג
 רטפנש רמול שי ארבסמו . קרצ ןיהב עדיו הארש המ בתכ עודיו ןתנוי

 , .שוירד .תליפנו ורדנסכלא םע ויתורוק רכז אל ןכ לע יכ עודי ימי תלחתב |
 םיעבש םיעובשה רפסמ םעט המ לואשלו טטהל ןפוא םושב ןיא הנה

 < בתכש המ תעדיו * 'תי ותמכח הרזג ןכ יכ רכוש םירועשה תשלשב םקלחתהו
 , הבייח המכתהש עד : ל"זו תונברקה רפסמ ןינעל ו"כפ ג'ה הרומה ברה
 ויה המל , 'וכו הבס םהל ןיא םיקלח אצמהל איבה ךרוצהש רומא הצרת םאו
 יכ ש"ע 'וכו רתיהו תוחפה לע םילאוש ויה ןכ יכ . 'וכו הנמש אלו העבש
 ותוא לאש רשאכ קלח 'פ סונינוטנאל 'ר תבושתל המוד הז ירהו . ךורא ןושלה
 יכה ימנ אכפיא הוה יא ל"אש , ברעמב תעקושו חרזממ תחרוז המח המ ינפמ
 '\ תא לאש יוג השע וידומע קוספ הבר רישו ב"י הבר רבדמבו ,יל תרמא
 ךכ המקש וא בורח ךותמ ולא"ל"א , הנס ךותמ ה"בקה רברנ .המל עשוהי
 ימייקמ דגנ .וריעמ ב"יפ ב"י רפס םירצונה ימכח שאר םג . ינלאוש תייה
 הנש םיפלאה תשמח םרוק םראה ארבנ אל ןכ םא המל םרמאב תומדקה
 הככ לאשת םיתעבש םיפלא יפלא הנייהתש םג אלה רמאל בישה אצויכ וא
 רשא ןמזה תויה ןעי ,  המצעמ הלטב איהה הלאשה תמאה תניחבב יכ סע) |

 וב ב
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 םיתמאמה ןמ .םיבר ובתכש ומכ תוארבנה ללכמ רוחאהו המידקה וב
 ןיא .יכ (ע"גה קלח ט'כ "ס הפיה .וקרפב יט"נ א ד ירצונה םכחה טרפבְו

 . .הנהמ .רתוי אלו תוחפ אל ויה אל .המל םירכזנה םיעובשב שקבל ונל
 בתכ יּכ 'ו רמה ' ןיעמ קחצי ןוד םכחל האר םעט הזיאל פ"כע ךשפנ הואת יכו

 אל יל הזחא ינא רשא םג ., וקשי םיתפשו בלה לע םיבשיתמה םירבר וילע
 םעטמ ה"ל .קרפב ונרכז רבכ יכ הזו = , אוהש .תמע לכ ותוא תווחמ .לרחא
 ןושאר ןברח .דע ךלמל לואש חשמנ .רשא םויה ןמל ךיא קחצי ןוד םכחה
 ןמז .םהל התל הנוילעה המכחה התארש רשפא ןכבו ,םינש ג"צת וכשמנ
 .לע ול ובושיה תוסנל , םימעפ לא לעפי הלא לכ ןה .ךרד לע והומב רחא

 ארקיו .רהוז רמאמכ 'תי ויתוגהנהב הלילח םירזוח תויעיבשה | ילוגלג אלה
 םינשה שלש עטוקמ לעו , א"יפ הלעמל ונאבהש םימלש חבז םא קוספ
 לארשי ינב ידוקפב הרותה הריפקה אל יכ ןמאיש ומכ שוחל ןיאד .הארנ
 = תואמה תצק לע רתוי ואצמנ תעדה רמוא יפל רשא המ םירהא לע
 םכחה יכ רבלמ , ונכתיש רשפא שממ ןבתככ םירבד םג יכ םע , םישמחהו
 ג"צתה םגש ןפואב בתכ וכלמב לואש הנש ןב בותכה לע רכזנה קהצי ןוד
 שמ ,לאוגהב  .גרמא .יכ .דועו . ...צ"ת ,קר. הנייהת ,אל  .תוהכזנה .םינש

 רועש .והז- ,ש"ע צ"תה ךסמ רבל ןבויש רשפא 'וג\ חבז תיבשי עובשה
 םע שורדל תואנה יפכ איהה  הלודגה .הארמה לע רברל בוט יתיארש המ
 : יתרסמ רשא תועדומה לכ

 . .וננינמל הריציה תונשב קפס ליטמה ןינעל ודידיו רבחמה ןיב םירופס

 אל יתפש הנה ,חקל ףיסויו . ליכשמה דוע עמשי  ןעמל םלואו במ קרפ
 הלאה תודואה לע בורקמ יתוא ורק רשא םירופס דיגהמ אלכא

 הנה ינא : רמאיו םירבדב יתא סנכנ יכ הזו , ונרוד ימכתמ םימת ךלוה םע
 םתוא לוקשל םלועה תונש רפסמ לע תרכוש םיקלחה תויאר ירחא שורדא אל
 ליטמה לע ללכ ךרד ינידו יטפשמ ןכא , קרצ ינזאמב .תחאל תחא יוארכ
 סליקע ל"א אתיא 'ל םיטפשמ תשרפ הבר תומשב הנה יכ רכזנה קפסה
 ןטקה ל"א "וכו תיאר המ ל"א , 'ובו רייגתהל ינא הצור רסיק םוניירדאל
 המ ןושארה םויב ארבנ המ ,  םלועה תא ה"בקה ארב ךיאה עדוי םהבש
 אמוחנת שררמב םג| . קרצ ןתרותו םלועה ארבנשמ שי המכו ינשה םויב
 ןטקה יכ רמא אידהבד םסולקנוא וא םליקע לש הז רבד לפכנ תרכזנה השרפב
 םע םינטקה תרכוש רוערעה יפלו , םלועה ארבנשמ שי המכ עדוי ונבש
 הלועמל תעדומ רגה םליקע וא סולקנוא תנרדמ ירהו . והוערי אל םילודגה
 רזעילא 'ר יפמ הרותה תא םגרתש הלגמד ק"פ הילע רמתיאר יאממ טרפבו
 ןיב לידבהל ןילמ שיר ינעיני יחא ךרבד ףוס אלה רמואו ןעאו * עשוהי 'רו

 םירגה



 גמ םלוע כמ קרפ ימי
 ךסכסנ ןפ םלוא ,  הזב הז לש רומאה תא ןתנ לבל הלאה םיריסחה םירגה
 התאו , תרחא םעפ ךילע הביבח וז הוצמ אהה תוישרפ בורעב שורדה רקע
 םירבדה יתבתכ וב רשא דרפנ קרפ הלא םלוע ימי יקרפ רחא אצמת ארוקה
 יתרמא .  ונל השקהש המ ריתהל בושנ התע יכ , הככ לע וינפל יתיצרהש
 ארבגד תרבד הפי היהש םולקנוא וא סליקע םינפה לכל הנה ריקי חאה ול
 הנמאה , םלועה ארבנשמ שי המכ לארשי םיעדויש וז .אתלימ רמא הבר
 תמאב ותנויבש , הלעמל רומאה תא םירתוס וירבד ןיא יכ ךבל לא אנ בשה
 ןושאר תיב דע השמ רע םיאיבנבו הרותב תוראובמה םינשה לע איה
 ןתרותו ארבנ המו ה"בקה ארב ךאיהד אימר רמאקר ימנ אקיד , והיתוכדו
 שרקה חור ותלוז לע אלו הזה רברה לע ונל ןיאש הנהו זאמ הנמא . קרצ
 דוע השקה . ונלצא רשפאה יפכ אלא ונניא םינשה רפסמב תותמאה הנה
 דחאכ הריציל רפסמה רשויב קיזחהל המכח הגהי ךבל  יכ םע רמאיו ילא
 תא תירב רפמכ תאצמנ םירכזנה תוקפסה תוכזל המ רצמ ךליצהב אלה , ונממ
 רמאמ אוה הנה יכ , ךשארל תורטע ונדנעת תובר םימעפ הכבש ירזוכה םכחה
 העברא ונל תונמנ ויה םהה וירופס תעב ךיא ךלמה לא רמא ז"כ ןמיפ 'א
 הארנ אלה הזמו , תקולחמ םידוהי ינש ןיב ןהב ןיאשו , םינש ק"ת םיפלא
 ומכו , ןואג ארירש בר ינפל םג ונינומדקב גהונ היה הריציל ןובשחה יב
 רמול ןיאו רשיו קירצכ אוהה ןינמב די ול ביצה הוה םכחה יכ ררבתה ןכ
 ל"ז ם'במרה רקיה רדאה תא ךל יתרכז אל ינאו | . הנהו זאמ תועט לפנש
 , ונגהנמכ הריציל םינשה רפסמ הקזחה ודימ תומוקמ המכב אוה םג בתכש
 םהל תואנש י'שר לעו וילע ז'ל 'פ ףופו ד"יפ רכזומכ ילא רמאת יכ
 הדוהי 'ר ךא , וניתובר יכררמ רוס יתלבל ארמגה ירחא םיכשמנה םירפסב <

 וילא עורמו תרכזנה הפקשהה ןמ ןירוח ןב אוה ירה ירזוכה ורפסב יולה
 יתייה\ הנושאר ןושארה לע הלאב ךתוא בישא שארו יחא ויתינע . תוביר
 סהימ רכזנה הדוהי 'ר הז תויה םעש ערת יכ ,  רסחהו תירבה רמוש ךיניעב
 איצממה היה אוה יכ קפס ןיא ,רכזש רבחל םלכ וירבד רפסה תישארב
 ןו"טלפא םידירשה .ךרד לע לבא , הבר יכ ותמבהָב לכה תא שדחמו
 ינוטאקו טארקוס יפב יגלויד ירבד םתואצמה תצקב םימשה םהימודו וא"ילוטו
 ויחוכיו תא אוה םג סחי , וילא םיואר םתורודב םיעדונה ןמ המודכ וא
 לעב ירברל רשא אוהה השעמה ןיעכ ול עריאש ןומדק םכח לא םהה םישודקה
 הדוהי 'ר אוה ןכ לע יכ ,י"רגנס קחצי 'ר ארקנ ותמדקהב תונומאה רפס
 , וניבי םיליכשטהו ולפנ רשאכ םירבדה בותכל יתיאר ורפס תישארב רמא
 בויא רפס כ'ג רשאכ . ינממ האצמה קר לכה ןיאש הז ירבד וניכי רמולכ
 ימל ותוא סחי רשא ה"ערמ ל"ז םתערל ונייה רחא שיא תאצמה היה יתעדל
 ךירצ ןיחרכ לע אלה , והרקמו וכרע יפכ השעמ ותואל יואר ויתורודב עדונש

 רמול
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 תועדה יתש ואצמנ הזה ךרדבו , 'וכו היה אל רמואה תעד לע ןכ רמול

 .אוהה חוכיוב םיסנכנה לכל ונתואר ךלצא הז םייקיש הממו . רחי .תוקדוצ
 רכנ םדא לכש תעדי אלה םידרפנ םישיא ויה םאו , םהירברב הוש ןונגס
 .דיגמה דחאה םגו , דחא ןונגסב םיאבנהמ םניא םיאיבנ ינש ףאו וסומלוקב
 היה הדוהי 'ר הז הנהו , המהמ דחא לכ ךרד קיזחיש ול יותר  םיבר ירבד
 גרתי שורפב הארת יכ , וימח היה םהילע רבודמה יפל םג ע"אה לש ורודב

 תומש שמוח ףוסב ירהו , 'וכו םעט המ ע"נ יולה .הדוהי יבר ינלאש בתכש
 אמ םינש ח"ית ןכ םא םהש ג"יקתת תנש ותוא םילשהש בתכ ע"א אוה

 . .המורמ קר ונניא םש רומאה ק"תו םיפלאה 'ד ךס יכ ריכת ןכבו ,התע דעו
 ותרגאב ארירש בר ןואגה וניאר רבכו , םדקמ רפסה רבוח ולאכ ותעשל
 םינויה . ןינמל םתוא סהי ק"ת םיפלא 'ד תנשל םיוארה תורודהש תרכזנה
 לא ינמ םג הזה רפסמה ןפוא לחוהש ךרבדכ חנויו . המהה םימיב םגהנמכ
 םירכזנה םירבדה ךרעמ ערגנ תאז לכב ןיאו ןכתיש ונרכז אלה , םדוק םינש
 ותואב תורמסמ עבוק אוהה םכחהש ךבל ךחכי רשא לע הנמא .המואמ לכ
 ישנא לע ול אצמנש הממ היבו הינימ הריתס ךתוארהל יתלוכי אלה ,  ךסה

 .םב תויה יתללפש המל רזע הלא ךירבד יל ויהי ספא , 'ג רמאמב הלודגה תסנכ
 יתרכז כ"ג ובש , אליעלד ו"לה ונקרפמ לבה הארנכ קיתעמה אטהמ האינש
 ונניא יכ הארתש דע ונלצא גוהנה רפסמה לע וקולחי ודחי רשא םידבכנו םיבר
 .םהה וירבדב ותנוכ ףוסל דרה יכ' ז"כע . תרבד רשאכ אמלע ילוכל םכסומ

 לצא ותאירבמ תוגמנה םינשב םלועה שודח תתמא חיכוהל דבלב התויה ךל ררבתי
 ןושארה ורמאמב בתכש וירבדמ כ"ג ןבומה יפכ , טעמל בר ןיב ויהש ךיה לכה

 םלועה םדוק םיבר םימלועו ןומדק ילויהב תודוהל הרותה לעב ךרצוה םא : ל"זו |
 עודי ןמזב ארבנ הזה םלועה תויה ןימאיש יד,יכ , ותנומאב .םגפ בשחי אל הזה
 ד"ל .ןמיס ןכ .רחא רכוש ודוה ישנא תעד יקופאל . הוחו םדא וב ונהלחתו

 םירצונה ימכח שאר ןכ םג בתכש ומכ ,רקח ןיאל םינש יפלא ונמי רשא
 המדק תונינגטצאב םתמכתש םיראפתמה םירצמה לע 'מ 'פ ח"י רפס וריעב
 י"פ .ב"יה ןרפסב םגו ,םש םהילע געל אוהו , הלעמו םינש ףלא האממ
 תויה םע שרקה יבתכמ הלגנ םרפסמ רשא הריציה תונשמ םבזכ חיכוהו
 תרגא רכזש אוהה רפוסה בזכ תא הארה טרפבו , וניניבל וניב שרפה תצק
 דעש ונממ הארנ רשא |, ומא הא"יפמילואל ןודקומ םורדנסכלאמ  הבותכ
 .רפסמ תונש ףיסותש םע ו . םעפ ףלא םינש םיפלא םלועל ורבע וימי
 ותנוכמ אצת אל הנה יכ , ךירחא רהרהי אל רכזנה ירזוכ םכחה ךס לע
 ילא תאש רכזנה ליבשמה רוע ףסי .הרעשה טוחכ שודהה תתמאב תירקעה
 רמוא םתעדל ךיקרפמ דחאב התא םגו עמשנ םיוגב הנה ךא ,רמאיו ּינפ
 .רע .שוירד תא עינכה אל ןעיו , ימור ןינבל ל"ת תנש ךלמ רדנסכלא יכ

 תנש
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 ורמאש .המ יפלו , הילא .ו"לת תנש סרפ תוכלמ ףוס אצמנ וכלמל שש תנש
 אשנש העשב ינוארת לא קוספ הבר רישו המהב המב 'פו האורה .'פב ל"ז
 הנק ץענו (לודגה רשה לאכימ הל ירמאו) לאירבג ררי .הערפ תב המלש
 / ימור .ךרכ וילע הנבנ םילנעה ינש םעברי השעשכו ןוטרש הלעהו םיב
 םעברימ רשא ,  ר"עש וכשמנ תורכזנה םינשה ר"ל ףוסל ימור ןינבמ יב אצמנ

 םינש ב"מ תופדועה ח"עת םהש סרפ לש .ר"לו תולג לש םיעבשו .י"תה דע
 המ .לכ אלה תוערה לכל השק הז ןורתי תויה םעו , ונרכזש ו"לתה לע
 הצעה הבופ אל יחא ויתובישה . ישוקה לדני םרפ .תוכלמ תונשב ףיסותש
 ,. .תלעפ םיקלורל .ךיצח הנמאה יכ רעשה הז חותפל ךבל לע תמש רשא

 ןמז .וליחהי אל .רדנסכלא דע ימורל םינש ל"ת .םינומה םהש אצמה ןעי
 הלגאש מכ לבא , וניתובר םעטמ תרמא רשאכ םעברי ילגעמ התונבה
 רפסב ד"בארהל אצמת רבכש הזו , רחי םג םירהא תונובשח םע .ךנזא התע

 ולג רשאכ ליחתה התוכלמו הנינב ךיא ימור ירבה ןורכז קרפ שאר ותלבק
 , .והיקוחל .תיששה התיהש הלא ןב עשוהל עשת תנשב םיטבשה .תרשע
 תיראשב שגונה טבש איהה תעב ןיבהל ןידה תדמ םעמ הזה רבדה ןוכנו
 טיבנו רכזנה ותטשל ד"בארה חיננ .םלוא - ודורמי םינושארכ םא לארשי

 תורכזנה םינשה ל"ת ךס ונמ רשא וא"יטומסו  ירסיקה וא"יביסביא תוארל

 םתויל ד"י תנש ול"ומור תעמ לחה התוכלמו ימור ןינב ךיא .םהיתוחולב .ובתכ
 ,  רדנסכלא תורוק לע דחוימו ןמאנ רפוס וא"יצרוק רבד כ"ג הזו . והיזע ןב

 תנש הלחה רכזנה 'סכלא תוכלמ ךיא ינשה ורפס .תלחתב ול .הארתש םע .יכ
 ךסב .םירפוסה ןיב רשא המ שרפה ינפמ קר הז ןיא , ימור ןינבל ו"כת
 בשחיש הממ התע ונניא םינש עברא לש שרפה םינפה .לכלו יפמילואה
 , תבשחַש ומכ 'רכזנה הלחתהה וליבגה אל םירכזגה םירפוסהש ירה , ונלצא
 םתערל התא םג םירת .ןכ - םעברי .ילנע .לא .ךוחא הגיסהל .ךבל .ךחקי .יכו
 רבל .בושי, ישוקה .הנהו , ונרכזש ל"תה וא םינש ו"כתה לע ךנובשח תא

 הניחבב ישוקה דוע .קזחתי תאזה הלסמב .ךךורה ךורדי יכ םג . וניתובר ןובשחב
 םיעבש י"ע ונתרות קתעה ךיא םירכזנה םירפוסל אצמת יכ איהו , תרחא

 הממ כ"ג .ררבתת םהירבדל הז תתמאז- , ימור ןינבל ק"ת תנש היה םינקזה

 רפסמ הארנכ רשא , ז"ב רסיק ופיליפ . רע רכזנה .קתעהה תעמ יכ ערונש

 תומילשמה תורחא םינש ק"ת ויה , תיבה ןברהל ו"עק תנש ךלמ םירסקה ייח
 יל"ארטאיט תוקוחצהו החמשה לידגה תינשה ותנשב ופיליפ אוה זאש , ףלאל
 , .הנינבל םינש ףלא תפוקת ונייה , ימור תדלוה םוי .היהנ וימיב יכ לע
 לודגה .רפוסה בתכ םתודוא לע רשא ימורל םינש ש"תה יכ אצמה ןכ ומכו
 יראסיצ ואילוי לש תומחלמה העב היה אוהו וירובח תא  יא"יוילוטיט
 ףלאהו ק"תה ךס ןיב יוארה םדעומב ומלשנ , .ימור אבצ רש ואיפמופו

 םינש
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 םדוקמ ימור ןינבל םינש ךס ךריב ץבקתנ הז ןפואב הנהו , הלאה םינש
 אצ . והונב רשא ירחא בר ןמז תישענש הקתעהה דע ינש תיב תונבה
 רכזנה ר"בארה תערל ג'לק וא םירכזנה םירפוסה יפל םינש ז"נק בושחו התעמ

 תוברחל הנשה 'עו , ןושאר ןברח רע ימור תלחתמ הדוהי יכלמל וכשמנ רשא
 יכ רדנסכלאל שש תנשב ומלשנש תעדי רשא יפוי 'ר לש ר"להו , םלשורי
 ףרצל ףודרת יכ ןכו . א"סר אלא םאצמת אל , שוירד תא ול עינכה וא
 םק רשא ו"גאל ןב ימלת תונש :ו"לו רדנסכלאל תונורחאה םינשה שש םהילָא
 םאצמת אל תרכזנה הקתעהה רע ופלידאליפ ימלת תונש א"לו םירצמ לע וירחא
 אוהש יסוי 'ר לש םינשה ר'ל ךס יכ הז יפל יוהו , דילש םא יכ לכה ןיב
 , והונעדי אל ומוצמצ רשא תפסותל פ"כע ךירצ רומאכ ונלצא קפוסמה ורבל
 תמרוק הלחתה ימו"ול םיסחימ םירחא םירפופ אצמתש יריקי ךינפל ינא .הרופו
 הארוהל שי ךא , ה"מור תלמ יימורה ךורעב אצמי הלקנ לע רשאכ * ול"ומורל
 . םיליחתמ םהש ךיניע הניזחת םירכזנה םיבשחמה תוחולב יכ רגנמ ןופמס וז
 וא ל"תה רפסמ לע ךסה ול הברי ןכ וב םידקמה לכו , ול"ומורמ םנובשח
 ירכנה ךרדה לא ינתואיבה רשא ירחא הנמא םגו , ונרכזש ומכ םינש ו"כתה

 לע רוקחת יכ אוהו . ונתאמ שררנה לע ךל חקת וב אצויכ רחא ןחבמ ,.הזה
 , הברה םאו ןמז טעמ םא ינש ןינב םרוק אצמנ רשא הלועמ םרא הזיא ןמז
 םירפוס יפמ הז לכו , תיבה תונבה ירחא וילא סחיתמב עדונה לע ןכ ומכו
 ומכ ונממ ךל תרפסו , ץרא ימדקמ תואצומה תא ודיגי םמותל רשא םיקזחומ
 היהו , תיבה א תישארב וכשמנ רשא םינשה תא ימור דסוה םוימ תישעש
 ימי ראותמה ורפסב ירצונה יצ"לוד רפוסה הארת יכ , תפומל ךל ןוטלפא
 וק"ראטולפ וא"יסינואיד וא"יצריאל םינומדק םירפוס העברא םעטמ בתכש םלועה
 םירצונה ימכח שארו , ינש ןברח םדוק םינש ק"ת רלונ ןוטלפא ךיא ,וי"לופאו
 ינפל הנש םישש תמ יכו א"פ ויה ויתונש יכ בתכ א"יפ 'ח רפס וריעב

 רכזנה םכחה תלוז םג רשא רומאכ א"פ ויתונש תויהבו , ונתרות קתעה
 יכ וניתובר ןובשח יפל .בייחתי אלה ,הככ ורוי ויתודוא לע םיבתוכה :לכ
 םיעבשה תקתעה יכ הלעמל תמאתהש הממ הנהו , תיבה הנבנ תמש הנשב
 תומ ירחא הנש םיששו סורדנסכלא תוכלמ תלחת ירחא םינש ט'ע תישענ
 םינשה ב"י םת ירחא םינש עבש יח ןוטלפא אוהש חרכהב ונל אצי , ןוטלפא

 , רומאכ ןינבה תנשב ומלשנ ןוטלפא תונש לכ םאו , ררנסכלא תוכלמ לש
 ותנשב אבוה ןכל םדיק םינש עבש תמ רשא רדנסכלא יכ ןכת* ךיא
 ותונבה :ירחא םינש רפסמ המינפ שרקה לא לודגה ןהכה תאמ תיששה
 ינפל םינשה ק"ת יכ ןיחרכ לע ירה ? ןבא לע ןבא וב םשוה אל ןיידעו
 ונערי אל ןמז טעמ וירחאל וא וינפל םא תיבה ןינבל  ביבס וליחתה ןברחה
 רעב הנה שרפה הזיא אצמי םירכזנה םירברה ירפסמ  ןיב יכ םעו ,המכ

 םבנשא ,



 המ םלוע* במ קרפ ימי

 תצק םב המרנש דוע לכו , הלאה תונובשחה לע המ ץוצינ ףקשנ םבנשא |

 רפוחכ היהנ ןפ וניניע םהילא ונאשנ אלש היה בוט יכ יתרבד הפי ןומא-

 םיכלמה תונשמ ונל  ךשמנה ישוקה ןמ דבל יכ ש"כו , המש לפנו ץמוג

 ונוריעהו א"לפב ונקתעהש םינמזה רדסמ ורפסב יסרפה יניטסטימ הנמ רשא

 יברעה ינ"אגרפלא תנוכתב אצמנה יפל הנה | ; ט"לפ .ףוסב .ןכ .םג וילע
 הלאה םירבדה הב ורסחש ימור : ןושלל תקתענה אל = , ןושאר רעש ףוס
 המ :יפכ ,ירמ אבא ר"ב בקעי ר"רה י"ע שדקה ןושלל תקתענה לבא
 / ל"ז יצרונמ לאנתנ 'רה ישרוילו , ל"'ז םיסאק םכחה ישרויל היתיארש
 תוכלמ תישארל רצאנרכובנ תוכלמ תישאר ןיב = .ץ"י ונאפמ ארזע ר"רהלו
 רכזנה קיתעמה יכ ןפואב , הנש נ"שמ רתוי וכשמנ ןודקומ סורדנסכלא
 הזה רעשה םילשה רבהמה ינאגרפלא : ל"וו אוהה רעשה ףוסב בתב
 ונתנומא יפכ םלועה תאירבל תועט וב אצמנו םינינמה לכל ורבעש םינשב

 ה"הגה

 יט'סיגמלמ ורפסכ סוימלטכל ןכו (*
 סיככוכ יטכמ ורכזב | יכ לפמק

 ועלו = ונסו = ויס .לט6  סיפ)ססמ
 וכמסמכ = סנס = .תונייונמ | סונסב
 יפכ) םמסס יכוכס ןיכעל ם"פ ימינםס
 יגויס  ןמ סיסס םיימוכס סקסעסס
 כסלכוכנ םוכנממ : ל"זו כסכ (ו\ מנע
 ד"כס- וכטפע < ללטסכלש ומ 'ךש
 ךולמ דע | 'סכנ6 = סופמ\ | , סינס
 ןמו ,  סינט .ד"5כ וכסמנ סוטס"וגבס
 סוי .םועס"ןנכ6 .קוככמכ \ סנומסלס
 ק"ופ .סייכלמל סכקנס םדסכ ןוטלכ
 , סוי טס דועו (ירסת וכל סוס)
 וולסמ .סויס לספסל ונלופכ סנס יכ
 סופי = 'ז = סוניילדסכ 1"  קכמ דע
 יקט (וילסכ סוס) | ר"ית6  םדמל
 ,סויס יס לק קווק | תועש
 יקסו .סיפי ו"פו סינט ל"סק וכפמכ
 סנסס ןמ יכ ןפוקכ . תוום תועס
 סויס = ילסּכ = רסקנוכככ = סנופלכ
 סוסמ דע פ"ות םדסל ןופללס
 ז"י3כ) = וגעלסס = יפכוסס | סויס
 סינע ע'עספ וכסמכ = , (סוניילדל
 .כ"ע קוומ תועס יפסו סימי ג"פ
 ןיכע: ס"פ יעיככס וכמסמכ | ןקו
 כסכ יעפמסס ךלספכ סליס סוקמ
 יכיטעס .וכמלמכו = . ךכדס סז לע
 בסכ .סידסמ | יכוכס | ןינעל = ד"פ
 דע | רסלנוכ> = סוכלממ |: ל'זו

 סוכיכופנל

 = , (* והונחנהו םיימורה תלבק יפל םג ונתלבקו
 הלאה תוניחבה יל רמאו רבכזנה ידוד זא הנע
 המ לע םהל תויה הארנ אלה םכרד יפל
 רמאנש המ םייקל ונמכסה ירמ םלוא , ובומסיש
 תבתכ רשא לככ ורמלת לא םיוגה ךרד לא
 תונובשחאץרס לכה 'זנכ ט"לפ ףוס התא םג
 ךירבד הנומאו תמאבו , וחלאנ ורחי םירכזנה

 תיבו ללה 'ר טרפבו :וניתובר םימכוחמה לע
 ןה ויהנ רשא תוקפסה םהמ ומלענ אלש וניד
  םיתבה ינש ךשמב ןה םירצמ רובעש ךרואב
 תא: םייקל ומיכסה הריחבבו המכחב ז"כעשו
 ומכו ,ונמעב :םימסרופמ ואצמ רשא םיכסה
 המורי רשא תפסות לכ יכ תיארהש המב ןכ
 אל דירוי :אלו הלעי אל הריציל םינשה ןינמב
 םינתה תועיבקב אלו םלועה שודח  תנומאב
 םיתוכנ םנה , מ"פו ח"לפב תבתכ רשא לככ
 דגנ קתע רבדל ברקה לכ יפ רכסי םהבו ןיבמל
 רוע הזגו שלש תחת םלוא . הלא | ךיקרפ
 יתרכו יננע םהילע יננע , הזה  שוררב ישפנ
 התיה תאז המ איה תחא : םולש תירב ךל
 ןברחה םדוק םינש פ"ש תעמ יב ונינומדקל
 ילב תורטשל םינשה ךס עדונ הזה םויה דע

 ויהש הנהה םינשה  טעמבו , תקולחמו קפס
 תישארמ
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 ודלונ .רדנסכלא תומ רע ןינבה תישארמ
 לז םה םא הל הינש 7 תרכזש תוקפסה
 תורודמ םניע תא ומילעה המכחלו הריחבב
 הקנת ךיא ,תבתכש המ יפכ המהה ג'כה
 תא ןהיל דיתע םירכזנה ךירבדב תויהמ התא
 רזעילא 'ר רבדכ והוסבש המ ךתולגב ןירה
 היה ימ תולגל המרש לע קרוזה '5 אביקע 'רל
 ימלשוריב לאכרב ןב והילא היה :ימו ששוקמה
 לע המוה יבל תישילש . םימהש םשכ 'פ
 תמאה יפכ ךתויה םע יכ ולב הזה שורדה
 הנה , תעצהש ומכ אטה לכמ יקנ ומצעב
 םוש םגתפ תונובה רסח ןומהה ןיב עמשהב
 שי  הריציל ונלצא לגרומה ןובשחב ךוסכס
 ורמלי וכותמו הדמל הדממ ואצי יכ שוחל
 לע ןעאו . ךמע תאטחו ותלוז םירבדב רקשל
 ןנובתהל יריקי ךל שי הנה : רמואו הנושארה
 ונמעב גוהנ היה רבלב אל תורטשל ןינמה יכ
 ןמ .ראובטכ ןכ םג תובר תומוא ,לצא לבא
 ןמו ט'פ ינשה ןמו א"פ םיאנומשחל ןושארה
 רמשנ הולו , ז'פ ב"י רפס םיימורל ןופיסויה
 , רכדימ היל ורכדאר ןויב ךוסכסהו החכשה ןמ
 וראבתה אל רשא ותישארב ינש תיב ימי לבא
 הקזח תומואה רתיב וקזחוה אל םג םיבותכב
 תורצב חכ שיו שי הנה , ונלצא תלבוקמ
 בבל ןוהמתב ונתוא וכה .רשא תוחכותהו
 . ךרעה ירקי םירחא םירבדכ םתוא לבלבל
 יבתכ לכ קרפ .ל"ז ורמאש המ הארת אלה
 ך"פצנמ תודוא לע ק"פ הלגמד ילבבו ימלשוריו
 הרות לש םוגרהה תודוא .לע לגמר ק"פ ןכו
 רפוש תעיקת לע םג , םורסיו ורזחו םוחכשד
 וניבר בתכש המ םע יכ תעדי הנשה .שארב
 ט"י קרפ ירשאה איבהש המ יפל הבושתב יאה
 'ר ימיב לפנ . יב ובשחת לא הנשה שאר לש
 לודגה ברה הנה ,'ובו ירהש הז רברב קפס והבא
 הב קפתסנש רמוא רזג ויתובלהב ל"ז ם"במר

 ונל

 ן

 \  סינמ | ד"פקמ וכסמנ | סוכיכוטכל
 ןינעל = ד"יפ | יטימסס ורמסמכ סנ
 ונעדנ סז קקמס |: ל"ז\ כסכ סמ
 קפסס רסס סל6 פויקג יש םניחכמ
 כסללופוכנל םיסימסס סנסּכ סתיס
 <, 'לסלנוכנ | םוטסמ | ז"כק | ליסט
 תונטמ | תיעוכסכ | ספיס | קינעסו
 תונטמ ס"ככ סיס רשפ יסיכמסק
 וכ: רכדס סמלו | , כ"ע .רספכובנ
 קמסמ סנמגג שי סכלס תונוסככ
 וד"כריג | ירפוטס סכמס ספק ,םוממס
 קונמ 05 כסכ | רסס = יכ"ועסקרימ
 | םדקס יכסכ תנוסככ | ןס | סלועס
 , תומופכ סילפוסס קיסקכ יכוקנו
 סינכוכס סופוקפו סויקלס תניחככ ןס
 ,רדס .ורמס סוימלמב ירכדכ רסס
 סקיגולוק | כיע3ּ = וכפס | םיפדסו
 ; סנוכטמ> ט"סקפמ סנש סניפילגל
 ס'נ ףדו 'כ דומע '5 ףד וכ ספרס
 םוימלטכמ סנוכמס יכ | 'ע ףדו
 םדקס יכפככ סרקנס לוס לסלנוכנ
 סיס רס6  ,רסנמלש (ז"י '3 סיכממ)
 רננדכוככ = ינפל סינט = כ"ק  כיכס
 ופוסכסכ סזו . תיכס כילסמ לודגס
 ד"כפס ךס ונייס 'זגס סיכסס לכ יכ
 ס"ככס ךסו 'סככ6 .ססימ ןמ .סינס
 ךסו =, יס"יכמלקג םיעיכסס |ןמ
 ךסו .סונויכד6ל = "יס ןמ  ט"עספס
 םממ  ,סיגפונ = וכיכוענסמ  ד"פפסס
 ( ערפמנ רסנמלס סוכנמ סיטסר לס
 סיגייועמס סיככוכס יפקיס כ"ג םויסו
 ..תולסכ .ויל6 סיפיכסמ סזס םורדכ
 'זנס לסלנופוככ יכ למול ךלעני סג
 םדקס יכסכב 55: 05מכ וככיס רסס
 תומוסס = יכפוסמ | וקלוז ל55 לכו
 ופנכ .רוכז .יתלכס = רפלדכוכנ .סיסי
 יכ ךסמיס ןפולּכ | , יטסיגמלסמ יכס
 תיעיכסס סנמס דע | רננדכוכנמ
 וכסמנ םרוכ לש | וככ  יס"יכמסקכ
 'זנס .יס"יכמלקמו סנש 55 כינס
 . סיקסמל כיכס | 'סכ6 .פומ דע
 תומס .כע ונדיפקס יתלב יכ דבלמ
 יכ < קמסססכ 090 | ,רלנדכובנ
 ןכ | עשוס סמ סלגמס | רסנמלעמ
 סינס ג"לק .וסיקזמנ טע קלפכ 0
 ונלכזש ומכ = ןוססכ | ןכרס | ינפל

 ס"נפב



- 

 'נס "םכלס .םומ =

 ימי :

 סינס ג"<| ססש ג"ק ףד ס"נפכ
 דע | ,לכ3מ סיעכטס ףוסל 3
 ויככדכ = וכסמ) | ולדנסכל6 ומ
 סיעכסס ףוסמ סנס = , סינמ ד"כת
 דע סכפ סוכלמ םיטסכ סוסמ 'זנס

 ורסמ סינס םס
 "ככ | וספמכ םוילד תפ" ןקולכס

 סוס .ןמזס | ךכול) = תרכסכ שמש =
 רקע לוס תיכס ינפכ סרפ תוכנמל
 יכ יל'5 קפס | ןילו | . ונסקוכמ
 וסנוכסמ ל"פ יככעס וקפגלפלס סב
 ינויס יטסיגמלל ןוכססל ךסמנ 'זנס
 וכ סיס ןיפכד כוככ ןכ יכ , ונרכזפ
 קיתעסש | יככעס | ספלו .  סיניעל
 וכקעמ 55  יבְרעס ןמ יטסיגמלס
 סנוכס .קיסעסס ומפע לוסו ינויס
 רננתכנ סש יכ בטס ,'זגס ונסגרפנמ
 קמפ .סזכ| קזכ | יככעכ | רוכזס
 כטס רלנדכוכנ | 56 זומרי רסלנוככ
 ביכס דוע | םכפסס .סכרי | ןכ נע
 קלע סמ .לוס) | ,.רתווכ סיכש כ"קל
 ן סנייונמ סמוק רפוס לכ ככ לע סלע
 וגלכזם | ומכ ועימססל | כחכ | סזלו
 לוס כולק ! סמ יסי .ז"נק ףד מ'פכ
 ודסי  ססינס | יכ | סמססס) דסמ
 וככע ודעוכ | ונלגרפללו סוימלטב
 תלסנסמ .יססכ | עדונס | קניחככ ןס
 ספנוכתכ כייוסמס ןמ ןס סיכנמס
 ןיכ סוסל |, 'זנכ סיככוכס םולסממ
 םופמ םנסנ ביבס רדנסכלסל רלנדכוככ
 סיניטסמימ כ"ג סשעמ ומכ | , סנס
 , 0"פ3 וירכד .וכסכס כט יסרפס
 סיגע ע"קמ לקוי לוס סזס ךסס ילסו
 ד"נס ןוכקסכ יסוי 'ככ ספכנס לע
 . תיכס | ינפ3כ .סרפ סוכלמנ סינס
 סג יכ ס"פק ףד ו"נפכ ונרכז רככו
 'סכנטס "ידידי וכמעמ סימכתס ינש
 סייפולג  ןופיסויסו סיתעס ןמ ורפסכ
 5 סיכולק סס |, ז"פ ויקומסלמכ
 יויסו יסלפס לק  סזס  ןוכטסס
 ךסמ ומס ןכ לע רסס ,וכרכזמ יכרעסו
 סעמו | . לפויו סינס כ"ס ינס סי
 סיימורכ ןופיסויס .לע וקעדנ פוסיש
 לסומס "כס יכ , ןדיל סקסו לילוס
 ןיססוי . 'ס סיפדס כשל לוסק סלוט
 ויתוסגסכ .סנכמ לוס | 'ניטנטסוקכ

 סש

 ומ םלוע במ קרפ
 בושבו , תולגה בורו םינשה ךרוא יפל קפס ונל
 קר ךשמנ אל רשא לבב תולגמ ונינומדק
 הלא ('ו)?הימחנו ('ב) ארזע בתכ הנש םיעבש
 לארשימ .םא םערזו םתובא תיב ריגהל ולכי אל
 אלו .םיסחיתמה םבתכ ושקב םינהכה ןמו םה
 םירבדה תשלשב היה הככ םאו . ואצמנ
 תומוקמה לכבו המואה לכב םישענו םירכזנה
 רשא תוחפשמה ןתואל עריא הככו , םינמזהו
 אלה , ןהיסוחי תולגמ לע םיסח ויה ןידה ןמ
 יכ בושחל רצ הזיאב אבנש ףא וניניעב לקי
 תונובשח ונל ולבלבתנ תודרטהו םירוזפה בורב
 תא םישאנ אל םג . הנהה תוינומדקה םינשה
 וב חנויש םַע םינש ר"לה רמאמ לעב יסוי 'ר
 היארה יפ לע ריעמ היה אל הנה יכ המיתה ןמ
 הקחב ענמנ הוש יניסמ אלו העומשה יפמ לבא
 םעמ וא ומע ינב םא ץראה יטכח רתימ לבא
 תונובשח ןינעבו | , ונדיל .ורסמ הככו ירכנ
 םכח רבג תאז העמש הניב \ טרפב םיתעה
 ורמא 'ד .קרפ תוינעתר ימלשוריב * הנימ ןודו
 העקבה שדחל העשתב ביתכ : םנושל הזו
 םוחנה יבר רמא , ז"יב תרמא תאו ריעה
 ביתכד אוה אדה , ןאכ שי  תונובשח לוקלק
 אמית -ןיא , 'וג\ שדחל רחאב הנש א"יב יהיו
 אמית ןיא , תיבה ףרשנ אל ןירע באב דחאב
 שורפ) רדלב דח קפנ הלילו םויב לולאב רחאב
 , (הימתב) .רוצל יתאו םלשורימ (אבצ רש
 . כ"ע ןאכ שי  תונובשח לוקלק יאדו אלא
 הנשה שארד אמק קרפ ףוס א"בשרה וילע בתכו
 רמולכ םש היה תונובשח לוקלק : ונושל הזו
 אלא הינשב ומכ הנושארב םג היה ז"יב יאדו
 וב ולקלקתנו ןובשחב ועט הרצה בור ינפמ
 ביתכ יכ ארקו שדחל העשתב היהש ובשחו
 ל"ז תופסותה ילעב םג . ביתכ םעה ןובשחל
 רמאמ לע ובתכ רכזנה הנשה שארר ק"פ
 אנתא גילפ :םנושל הזו רכזנה ימלשוריה

 ןריד
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 ועט םתררט ךותמ ןומההש רמול הצורו ןדיד
 וומתב העשת זא | תויה ובשחו םנובשהב
 םירובס ויהש הממ תונשל הצר אל איבנהו
 ינשל תאזה אפיסה ירבר רשא , ןאכ דע
 לע ירזוכה רמאמל םימוד הלאה םימכחה
 אלש |, ג'ו 'ח הימחנד וב בותכ ואצמיו
 ןומהה תניחבב קר איהה האיצמה התיה
 אצויכ םג . 'ג רמאמ ףופל בורק ול ראובמכ
 לצא לוקלק אצמת ןושארה ןברחה םויב
 , ינש ןברח םוי ןובשחב םיימורל ןופיסויה
 בתכ 'ד קרפ תומחלמה ןמ יעיבשה ורפסב יכ
 ,םסוגבא שרחל ירישעב ףרשנ תיבהש
 והארת םש יכ אגלפ הינימ טוקנ הנמאו
 וב ותיצה ברע תעל ל'ז םרמאמכ | בתוכ

 הניב ירמא

 ןופיסוי סעפ לודגס ןופיסוי סעפ ספ
 יפל וכססמ סמוימס ופגע סז , ךוכסס
 ןכ יכ = ,סיימוכל ותמדקסכ כסכנס
 ססס סיכזופמס וילכד 500 סרוי
 יכ בעסי ןכ סלו , וסוקלכז כעס סזכ
 לוסו יככעל קפענ סיפיס רככשכ
 קויס יפכ , סמרגוס תולילגכ .לנמכ
 סיקכ וסכוסמ וירפס סיקסענ כ"ג
 כטסו .ינ"ופיפס דגנ 'זגס ןיסמוי 'ס
 יכסס טדס ס"ופ ויס סלעמל .וככמס
 .בסכמ סממ ררבסס ,וילסכ "יפלו
 וטורפמ | יעיטסכ = סירלונ ל קיפעמס
 סייכנמ) יטימסס ךיל ללקזמי 'סל
 לת וש כ =, ויכיפ וס
 יכוע"פקכימ תמדקסכ 'יכוכוס 'סיקדס
 םסכ ילטס .ק"וס ויס סלל 'זכס
 'קי ןככד | ןסחו . סילפפס | יטדמ
 (לוס ןוטלכ) סיטדמ טלר ןסינ לע

 . סילפפ יפני ימע סכל ס> | %ע וניתובר םא םינפה לכלו . רואה תא
 לע הקחתת םליעבש גחונב רשא םיבר תרצ םוי לעו איבנ יפמ שרופמה
 רשא םימיה םצעב םתקעוו תומוצה ירבד ועבקוה ןכ לע יכ בלה ישרש
 תואי אל ךיא , ןאכ שי תונובשח לוקלק רמולמ וענמנ אל | םירוהיה לע וחנ
 המשא ול ןיאו עמוש יפמ עמושה יסוי 'רמ אצויה לע ורמאל קחרה תעשב
 ענמא אל הז תא םג ןילמל יצנק רשא .דבלמ , ונרכזש ומכ העטי םנשב
 ןנברמ הזה ןמזב המורת יסוי יבר רמאד ןפוד אצוי קרפ ףוס יכ יכח ךותב
 הרותה ןמ איהש 'וכו ךיתובא ושרי רשא ('ל קרפ) םלוע ררסב אינת אהו ושקה
 , הל רבס אלו הל ינח ינשמו , יפוי יבר םלוע רדס אנת ןאמ ןנחוי יבר רמאו
 אתימק ארודהמב ןושאר היעשי וניבר ןכ םג ואיבהו , 'וכו ארבתסמ ימנ יכה
 יסוי יבר .הבותכ רטש אצמ ןינעל אעיצמר ק"פ ןכו |, ןיקולה קרפ תוכמד
 יבר .אמליד שפנ יונע יררנ ןינעל א"יפ םירדנבו והל רמאק ןנברד םהירברל
 תא ריגהש ענמנל בשחי אל הז ןינעב ףא ןכ לע יכ , והל רמאק והרירל יסוי
 בושחת אלה תינשה ךהגשה לעו . תרמא חור ותא ילוא תויה םע עמש רשא
 הלאה םימיה ינפל רשא רבד הז תויה ןעי ,  הנממ טלחהב יתיקנ יכ טפשמל
 םימכחב ןה םירצונה ימכחו תומואב ןה םיתעה יבתוכ תאמ רוערע וילע אצי
 תולצנתהה עידוהל אוה םשא אל רסח יכ הארנ ןכבו , ונמעמ םינורחאה
 רבלמ , והמייקי ועבט רשא ענמנ לככ תונמהל לכוי אל ןורסחהש תוארהלו
 יולגב ודיפקי אל ונימכתש םינואגו םיארומא םיאנת איבהל הנומא ירע יל שי יכ
 עמושה ןומהה לע שוחנ זא יכ הפ לע תושרדב הלגתשכ אלא והוסכ רשא רבדה
 הגושאר הנשמ םיאנתב הז הארת אלה . רפס לע םיליכשמה לא ובתכהב אל לבא

 תוכרבד



 זמ םלוע במ קרפ ימי

 הפ לע םירמלמ םימכח ויהש המ ש"ק לע הב רכז 'ר רשא ירחא יכ , תוכרבד

 אל יכ , ג'ר הלג רשא תיתמאה הכלהה ךומסב בתכ ומצע אוה , תוצח דע ונמוש
 הלילה לכ והדיד אבילא םג ותוצמ תוצח דע םימכח ורמאש מ"ב אלא רבלב וז
 ךנוטמ ןכו ...הריבעה ןמ םדאה קיחרהל לבא הכלה רברל תוצח דע וומא אלשו
 רפס לע תולגלמ ענמנ אל םש אתירבה לעב יכ הארת קרוזהד .אוההמ תישקהש
 יכ הצ םייסמ ומצע אוהש תויה םע , דחפלצ הז ששוקמ רמאש אביקע 'ר רבד
 ימלשוריב ןכו . והיפ לע ורטסו הז והבד עמשה לע דיפקה אריתב ןב הדוהי 'ר
 לע .אביקע 'ר תא שפת אל רזעילא 'ר יכ רורב הארנ אלה תרכזש םשב 'פד
 אביקע 'ר שרד םתה שרופמכ םיברב הז 'יהש ינפמ אלא םעלב הז אוהילא ורמא
 ןומהה ינואב רבדה רמאהב םא יכישוחימה 'יה אלש החכוה ולכ הז ירהו , 'וכו
 ןירשופב הוכנ אלש אביקע 'ר ארבג ןאמ יזח אתד רבלמ , רפס לע סתולעהב אל
 רבדכ ףוס ףוס יכ םע , תמא ול הארנש המ תולגל אוהילאב םג הנשו ששוקמד
 הזו אנרמא קר הלא וירבד ויה .אל תובר םימעפ ונרכזש ןואג ארירש וניבר
 ובל ףעזי דבלב ותלוא לע תועטל הצורהשו ,לכ ינפמ הסובי אל תמאהש ונימאהמ
 םירדנד ג'פד אהמ ונארת םינואגו םיארומאב ןכו , והומסרפיש םיִמְכחה לע אל

 םהילא אצי רשא 'וכו רמאיו ה"רב דומעי וירדנ ומייקתי אלש הצורה םרמא לע
 אקריפב 'ישרדמל אנוה בר רבס םתה 'יסרגד , בקעי ןב רזעילא 'ר תנשמ קוידמ
 ל"א , 'וכו וירדנ ומייקחי אלש הצורה אשרדב שרדמל רבס : ל"וו שרפמה בתכו
 אקריפב תשרד תאו םירדנב שאת תולק וגהני .אלש ימותס הל םתסימ אנת אבר
 םיקסופה ינואג 'ירחאו םש המצע ארמגה תרכזנה החכותה לכ םע ירהו . כ'ע

 ג'מסו םירדג 'המ ב"פ ם"רהל הארנכ , בטיה ראב רבדה בותכלמ וענמנ אל םלכ
 םיקסופה רתי לב ןכו א"יר יס הער הרויו ט"ירת "יס ח"א רוטו ב"מר ןיואלב
 הרותב רדונה ןינעל ב"'פ ףוס םירדנב םש םג , תכל ענצה ילב ומוקמ לע שיא
 אבילול ורמאש ו'פ םש רועו ,ץראה יטעל םהב ושח רשא םי לש ומרחבו
 שומי אל שרדב םחלה יתש 'פו ,ה"ע ינפב ורמאל 'וסא הז רבדו אחתוכב 'נתיכד

 , םיקרפ 'גב 'פ תינעתב ןכו , ה"ע .ינפב ורמאל רוסא הז רבדו .הרותה רפס

 ארמגה ירדסמ ז"כעו ., ןכ ןירומ ןיִאו הכלה , והואיצוהש ימ 'פו ,רדה 'פ ןיבורעו
 וילע וומרש המודה לכב ןירת ןכו , תעדה ישנאל הלא לכ בותכלמ וענמנ אל
 םהה םינינעה םדא ראב ולא : ל"זו בתכש ותחיתפב הרומה ברה רבדו . ענצהה
 ונדימעת אל יח התא ךחרכ לע , םדא ינבמ םיפלאל םושרד ולאכ היהי רפס לע
 תרהזאל םיכסמ םש רבד םהילע רשא תישארב השעמ וא הבכרמ ישורדב םא יכ
 םהל םדאה ינב תסירהל וא םרמח ןורתיל םא הזו , ןישרוד ןיא 'פ שיר וניתובר
 הנמאו . תרחא הבס לכל וא ץמש 'יפא תוקומעה ןמ תערל הקושתה לדוג ינפמ
 יל קיפסיש הארנ ךירבד תעצהב תסנכה רשא יתולצנתה .ירחא תישילשה לע
 ינומה הזיאמ ונשורד תודוא לע ץמש ונזא חקת רשא םכח ימ יכ ךבישהל

 יבשויו
. 
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 םירברב םגילפהל וילא תואי אלה ,וניבי אלו וערי אל רשא לתונרק יבשויו
 ןומהה ףוס ףוס , ונראבש ומכ ונינומדק תעד לע ןקותמ לכהש רמאי יכ םיתואנ
 ירתאו , המהמ וב ןתנה חורה יפכ קזחו ךלוה ולוקו םיליכשמה תורצוצח ונה
 בישהל ךל שי , ט"כ קרפב ונרכז רשא תולעות שלשה הזה רקחמה ןמ ונגישה
 האנוא ןינעל םילכד ז"י קרפ אנינתד אה לע הניפסה קרפ ל"ז ולעהש המ ךבל לא
 יאהא ךמסו .הרמא ףוס ףוסד 'וכו רמוא םא יל יוא יאכז ןב ןנחוי ןבר רמא ןלכ לע
 היהש םדא השענ בותכה לע 'ח הבר תישארבבו, , 'וגו 'ה יכהד םירשי יכ ארק
 / 'וכו םתולקלקע םיטמהו בותכ ה"בקה ול רמא הינשילב םגמגמ השמ ונינודא
 ה"בקה רבאי יכו םיימורל םינקזה ובישה ישילש קרפ םילילאה תכסמ תנשמב םג
 הוקי רשא וירבדמ וא וישעממ קפאתי אל ליכשמה יכ , םיטושה ינפמ ומלוע תא

 םרשבבו םהידי התלועב םיליסכה וחלשי ןפ הגארמ הנובתה ישנאל תלעות םב
 הרואכל יכ םע בוט רבח הנהו , ומכחיו םימכח תא וכלי , תטרש וטרשי אל
 אנקיזחמו ייחב ךכרבא , ןגוהל בורק תררועש תונשהה לכ לע ךל יתוחינה
 יכ ,ונרכזש םיקלוחה תעד לע תודוהל הימרגמ ערכ אלד ךישירל אתוביט
 הריפסב גהנמה קרב תא קזחל יבבל תא שיו שי  יכנא םג םינפה לכל .

 תרות שוטנ לבל ורהזה בוט םויד אמק קרפ םהמ וחלשרכ , דוערע ילב

 ינפל הזה שורדב םירבד יתיצרה רבכ העש יפל ךיא ערת טרפבו , ונמא
 אטהיר םופל םיקרפ ישאר ועמשכ יהיו , ילא  בורקה לודג יקלטיא הרומ
 , הזה שורדב ל"ז םהירבד לע תוקפס ריעמ ל3* תעד לטבל אוה יוארהש רמא

 םיברמל אלו םירצמ דובעש יכיראמ םינברל אל תעמוש ןזא תת יתלבלו
 תיב תונש ךסב םהירבד רותסיש ימ בישקנ אל ןכו , ל"תל ןושאר  תיב תונש
 רפוס הזיא ןומה לוקמ ש"כו שרקה יבתכ טשפב רשא םירופפה חכמ ינש

 לכ תא רימת לבקל ונילע הבוח רשא ןעי , ץראב תושדח תונורכזה יבתוכב

 הז לכ םעשו , והארנש המ לכ ואר םהש יארול ןימאהלו ןבתככ םהירבד
 יכ וינפוא גישנ אל םנשב ןוכנו ביצי ורבל אוהש וערי יכ ורמאש המ ורמא
 ץמאלו קזחל ונל שי םנמא רשא וירבד ףרות היה הז * , ונתערמ הבהר םהעד
 הבוט  אמויד אמק קרפ ורמא תמאב יכ ונתערמ , ךורבו שודק ירמאכ םתוא
 ר"י קרפ שאר ונרכז רשא לככ , םינורחא לש ןסרכמ םינושאר לש ןנרפצ
 7 ךס תא ונרכוש םימכתה תוברהב םג יכ רמאנ רומא ןכ לע רשא
 .תיבב םתוברהל העוצרה הרתוהש זוארנ ןושאר תיב ךשמו םירצמ דובעש
 ונתוארב ןכש לכ ,  ללוכה ךסב ףיסות הברה םאו טעמ םא יל המ יכ ינש
 ובלב םימתה לכ הנה ; ונחכוהש ומכ הנומאו ןיד םוש רקעב אריפק וילע ןיאש
 םינשה עשת דקפה לע ונבתכש תובושתה ולצא לבקתה םע רשא ויכרדו
 תיב לש תוקפוסמה םינשה לעו ןושאר תיב לש י"תה ךסב עשוהל תונושארה
 , םירכזנה םירפוסהו םינברה ירבד לכ םי תולוצמב ךילשהל רחבי , ינש

 ילבו
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 םייח ויה רשא םימכחה ירבד עומשל אלא ונל ןיא רמאי ףנוחו תועיבצ ילבו
 היחי ותנומאבו ךורב וניהלאמ יהי , קדצ ילגעמב דימת ונוכיררה רשאו ונשפנל
 קרפ בוטה ךרדה הז ל"ז ם"במר לודגה ברה ונרוה רבכ אלה ! חצנ תומיענב

 תמייוסמ הנשב ולצא קדוצ ןובשח יפל הנמז תויה םע יכ הטמש תוכלהר ירישע
 םהירברל הדוהו 'וכו םהידיב תרוסמש ורמא םינואגה לכ לבא , ונושל הזו רמא
 םמ שב רכז רשא תרחאה קר הטמשה תנש ןיאש , ויתובושתמ תחאב םגו , םש
 רע , תולתהל יואר ןהבו הארוהב םילודג םירומע השעמהו הלבקהש רמא יכ
 שימנ אל ךכב המ לש ןובשח אוה םגשב הריציל םינשה רפסמב ןכ ומכ . ןאכ
 לכ הנמאה * וניתובא גהנממ רוסנ אל אדירג רוהרהב ףאו העוקתה דתיה
 יתלבל ול בוט אלה , ףסכה ףורצכ םתוא ףורצלו םהירבד רחא רהרהל ברקה
 םתירחאל ןיביו גישי .ףודרי לבא , העות םהילע בושחיו רקחמה יצחב םבזעי
 קרפו ה"ל קרפב ונלדתשה רשא לככ , קרצה לע םוקמ םהל אצמי דע
 לכב הארנש המ יפכ ילבש רצוק יפלו יבבל םהב הנה ינאו . אליעלד 'מ
 םיליאמשמו םהב םינימימ ויטכחו רוד רוד רשא םייגויע וא םיירותה םישוררה רתי
 ךרד ןכ , ותלוזב םעפו ערכהב םעפ תובוהצ םינפ רוהטלו אמטל םיארמו
 המכ ןיבורה .ןמ 'ףא לבקל תעד לע הנומאב ןהונו אשונכו אירטו אלקש
 ורפס רבכו * הלא וניקרפב בותכה לככ עקרקב יתובר ינפל יתנד , תובושת
 תוריפ לש רשעמ ןינעל 'ב קרפ יאמד תכסמר ימלשוריו ןילוחד אמק קרפ ל'ז
 ךיתובאש םוקמ ול ורמאו ויבא תיבו ויחא שודקה וניבר לע ורבחש ןאיש תיב
 דע יכ /'וגו תשוחנה שחנ תתכו הזה ארקמה םהל שרד , 'וכו ךיתובא תובאו
 םוקמ אלא 'וכו והיקזח דע השממ קירצ דמע אל יכו , וגו םהה םימיה
 ולא םיקרפבו ללכב הז ונרובחב םא ימנ אכה , וב רדגתהל ויתובא ןל וחינה
 דע ךרובמה בוט יכ 'הל הדונ , ונחמשי בוט רבד םיליכשמה לא אצמי טרפב
 ןוד םכחל טרפבו , ונל והוחינה רשא םינושארל הבוט קיזחנו , הלס םלוע
 רעשה הז חתופ אצמנש הריציה תונש לע רוקחל אליעלרכ רעי רשא קחצי
 םאו , הוריתהו הילע ומעמע רשא הכלה לככ תויממוק וב אובל ונלוכיש ןפואב
 .המדי , ותצק וא ולכ קרו רוענ ונרבד יהי שורדב םימכחה יניע הארמ לכל
 הרמאד איההכ ךרע יפל םבשחיו היל יבתכ םיחבזב םרמאמכ אתפואא ו"יו יב
 תעדו םעט בוטב רשא םידימלתה תא הב רדחל ןפוד אצוי קרפ אביקע 'ר
 ייבאל ידודחל יתכוד המכו ןידמוע ןיא קרפ ימנ הברו , וקרציו םהידע ונתי
 ןובשהה גהנמ דגנ רומאה לכ חנויש םתוא יתירב תאז ינא םפא . ריבע אק
 הזה ליעומה קרפב בותכה תא רבלב ונל רובעי רע , ןמיהמו .ביציל הריציל

 , ונינפל רשא | |
 הנה
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 ונרמאו ,  הריציל םינשה רפסמב ונררוע רשא תוקפסה יפל הנה גמ קרפ
 .ןושאר .תיב ימי עצמאו םירצמ דובעש ףוסב הברתמה תניחבב יכ

 ורבע יששה ףלאל וניתונש ימי יכ רמול הפ ןוחתפ שי | ינש תיב ימי תלחתו
 ינב תקהל האורה יכנא ; תורשע םג ייכ דבלב םידחא אל ה"לשה ךס תא
 תעושתל ןוששב ומע איצוי וב רשא 'ה םוי תא ה"לש תנשב םיכחמה םיאיבנ
 שיא : יל ורמאיו ונעי לכו םינונש רובג יצחב יתארקל וצבקיו ורועי יכ , חצנ
 םעה תא עירפת ולא ךיתונויזחמ םיפיעסב הז .המל וניניעב בוט ךאו ידוהי
 שיא יכ ,  םירבופ םה רשא רבסה ןמ םבבל תא אינת המלו- , םהיתומוחנתמ
 הכחמה ירשא ורמאב ונילא הבורקה :ה"לש תנש לש הזה ץקל חפי .תודומח
 תואמ שלש ףלא םימיל הרות לשו והת לש םיפלאה תהעברא רחא עיגיו
 תומושר ישרוד יכ ןכש לכ ?  חישמה תומי לש םיפלאה ינשמ השמחו םישלשו
 םיפלא תשמח םרפסמ הלוע ךכש המהה םינורחאה םיקוספה ינש תויתוא ונמ
 לאינרש ןכתי יכ ןפואב .,הנילעת ה"לש שממ תומימת ןימיה ץקל תולמו , ה"לש
 ןקוה  וניבא רבדו , הלאה םיבותכה ינש תילע ךסמ ה"לש :ףלא רמאל ןויכ
 ךכ ריתסא רתסה לש אירטמגו ,עייסמד אנה המ .ןפואב אוה 'וגו הליש אבי
 , םינוש .םודעומ ינש לש דעומ וב ןוצרה םידעומ דעומ םג . הנינמ אוה
 ונמז ךשמ לש י"תו ,  ןושאר ןינב רע  םירצמ תאיצימ םינש פ"ת םהש

 רשא תובר הלאכו , ה'לש ףלא ואצמנ םתיצחמ םהילע ףסוה , צ"תת םהש
 ןוזח םותחל םידוה תע ונתע לע ןויצ םהב ונל וביצה םינומא ירצונ וניתובא
 'ר .ונמו ללוהמ ינרותו לבוקמ יכ .עדונ טרפבו . ונקדצ חישמ איבהלו איבנו
 , דוח לדנמ ויחא םש לע וארק הזל .רחוימ רפס בורקמ רבח וט"אר יכררמ

 תיבה .ןינבו הלואג תלחתה לע לארשיל לודג הוקמ תויה םייקו רשא וב רשא
 עברא :ימי יכ  רזעילא יבר יקרפמ ח"כ קרפ אתיאד אהמ , ה"'לש תנשב
 תודי יתש תוחפ ה"בקה לש דחא םוי .וכשמי לאעמשיו םורא ןוי סרפ תויכלמה
 םוי ןכבו , תועש .ב"י :ול םה הנש ףלאד חכומ אק .םש ח"מ קרפמו , העש
 םהש העש ישילש ינש והיינימ לד , םיפלא 'תי ול אוה תועש ר"כ לש םלש

 םימי  םישדה 'ה םינש ד"מקתת ףלא הנמתו םימי 'כ םישדח "ו םינש ה'נ
 רדסב אתיארכ ןושאר ןברח רחא םינש ב"נ ונייה , םרפ -תוכלמ תישארמ
 תויכלמה עברא תוכלמ ןמז אצמנ , תיבה ןינב םדוק םינש ח"י םהש םלוע
 רהוזב אבוהש לענה שרדטמ תוכומס ול דועו . ה"לש רדא " הלב תורכזנה
 ןנתו , אנקרופ אהי יאתיתש ףלאבד ורמאב ןושארה אציו קוספ קחצי תודלות
 םיתמה תיחתל םדוק תוילג ץובקו תוילג ץובקל םדוק שדקמה תיב ןינב םתה
 ירובשל אפור ךכ רחאו , סנכי לארשי יחהנ ךכ, רחאו 'ה םילשורי הנוב ביתכר

 בל

- 
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 לככ 'ובו םיתמה תיחתל תוילג ץובק םדוק הנש םיעברא ימנ ןנתו , בל
 ה"לש תנשב יכ קדצ טפשמ טפש רכזנה םכחהש ןפואב , ךרואב םש בותכה

 המ לכ יפכו ; וניתמ ויחי ח"ת תנשבו תוילגה וצבוקי ח"סש תנשבו תיבה הנבי
 רשא לאננה וניברו , הלא תלוז םתוריחו םימכח ירבד המכמ ןכ םג חיכוהש
 בותכה לע אב תשרפ ייחב וניבר רכזש ומכ , ונל התרזע הלבק ירבר וירבד

 ךצילהב , ונומכ העושיל הפצמ ךונערי םנמא רשא התאו , לארשי ינב בשומו
 םוקמב העוקתה הוקתה דתי שימתו ונירי תא הפרמ ךנה ו רבד אבילא
 יעדוי םתא הנמאה ? ךירסח היאו ךתונתלכוס ןא הכ השעת המל , ונל ןמאנ
 לע ירבד אנ ועמש קדב םש אצמי רשא לכ תא בבל רשויב םיליכשמה הניב
 רשא ללה 'ר םג ייכ ריכזהל תואי םדק ןה , הלאה םיבוטה םישנאה תובושת
 והומכ ןיא רמאמ אוהש 'וכו לארשיל חישמ םהל ןיא רמאל זעונ קלח קרפב
 ימיַב .והולכא רבכש וחור לע הלועה יפכ םינפ וירבדל ותוארה ירמ , עורל
 וללפתה אברדא , לעילב רבד וב וקיצה אלו ורוד ימכח והולכא אל , והיקזח
 לע .אוצמל יוארה ץראב קידצ םדאכ הירמ היל ארש וילע ורמאו ימולשב
 תחצנ הבושת רפסה םע ורמא וילמ רקש יכ חיכוהל םאובבו ,רפוכ ויתאטח
 ראמ יליג ינש תיבב יבנתמ אק הירכזו ןושאר תיבב הוה היקוח ולאד איהו
 אתורקפאכ אלד וזחמ ריפשו וירברל םעט ןתונה לכ יכ ירה , 'וגו ךכלמ הנה
 הילוכ ואל יכ , אטח רשא ןוע ול בשחי אלו ןוצרל םימכחה לא ונה והנינ
 תעימשב וא אליממ ףוס ףוסר אתשבש ךותמו , ירימג ילימ לכד אניד אמלע
 הלאה םירבדה רחא . הנממ רוסנ אל רשא תמאה ררבתת אקפנ םירומה
 בורק רשפא אלה , םתירחאל םירבדה וניבי רשא םימכחה לצא יכ רמוא

 תא םהב ונרבע רבכש ונרמאו םינשה רפסמ לש הזה תפסותה יכ בשחיש .אוה
 וירפ ןתיו ליעוי אימשד אתעייסב לבא קיזהמ קחרי רבלב אל , ה"לשה ךס
 גשומה ירקעה תלעותה ןמ דבל הנה יכ * ונמעטי רשא ךיח לכל ותעב קותמ
 , .ונרכזש ומכ יארק רבסימלו שדקה יבתכ לע ורוענ רשא תוקפסה תרתהב
 םעלצל ןוכנ דיאב ו'ח טבלהמ ןיבי אל םעו תובר תושפנ ליצהל חכ וב שי

 תוינומדק םינשל ךיא רפס יעדוי לכל יולג יכירבר הז אלה , עשרמ םהל הלילח |
 םרמא תערי , ונתולגל .לובג ימישמו םיצק יבשחמ לארשיב םימלשה ובר
 רוע שרוד היה אביקע 'רו ןינדעו ןּרע םישרוד ויה וניתוברד קלח קרפב ל'ז
 עברא רחא אנינח 'ר רמא םילילאד ק"פ ןכו , םתה אתיאדכ איה טעמ תחא
 י"שר םש שרפש ומכו 'וכו הרש חק םדא ךל רמאי םא תיבה ןברחל הנש תואמ
 < ברל והילא ל"אר איההכ םתצק וא םלכ ירבד ושרופיש רשפא יכ םע , לז
 קיסמד 'וכו ןורחאה לבויבו תולבוי ה"פמ אמלע ריצב אל קלח קרפ םש הדוהי

 'ר רמאמ לע טרפבו , היל יכס ךליאו ןאכמ היל יכתסת אל אכה דע ישא בר
 היעשי וניבר תורודהמ רפפב יתאצמ 'וכו הנש תואמ עברא רחא 'זנה אנינח

 ןושאר א = ןייז
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 | .תובושתבו , הלואגה ץק אוהש (י"שר ונייה) שרפ הרומה : ל'זו בתכש ןושאר
 = הארנ הזו (ןודוקק הגירהו לודג קוצמ ןמז ותואב היהש ינפמ יתיאר  םינואגה
 | .הלבקה רפסבו ארירש בר תרגאב הנה יכ יניעב הארנ ןכו , ד"כע רקע יל

| 
 . רותה םרבלמ םירחאו הלאה םיארומאהו םיאנתה דבלב אל ךא . תורצו תובר
 תוער ונמעל ויהו רטימא הלתנ תורטשל א"פשת תנשב ךיא אצמת ד"בארהל

| 

| 

 . ןוגב ואב בורקמ .רשא םכרעל םישרח םג יכ , וניתוחצמ לע הלואג ות םהל
 | תלגמ רפסב אישנה םהרבא 'ר , לאינד רפסב ג"בלר י"שר הידעס וניבר
 = םהרבא 'ר וסיג .ותנוכת רמאמב תוכז םהרבא 'ר ץקה רפסב ן"במרה הלגמה
 יניעמב קחצי ןוד לודג ינידמו םכחה םהירחאו , ןירטק ארשמ רפסב יולה
 | םיתואנה םיאנתה תעצה םע תמאבו ךשוחל ץק םש םהמ דחא לכ , העושיה
 לכל הנמאה . ונמעב םימסרופמה םהירובחמ הארנה לכ יפב הזה לודגה רבדל
 םימיה וכרא , ונמע םהידועיכ 'ה היה אל יכ וניאר האר וברש תונועב םינפה
 דחא םג םאו . ונילע ומד רשא םיוכסו םרבס לכ לטבו ןויזח איג אשמ לכ דבאו
 - םויל םיכחמה שפנ ירמ תצק לאו ונממ אצי וא ותעב ליעומו הפי היה הלא םהידועימ
 . םהיפב ןועיבי המה םיתעה יעדוי , הנידוצת אל תושפנ תיידצו ןוע לושכמ אוהה
 ומכ ואצי רעשה הז םיחתופה תובקעב הנהו ,אנימאק אל אנאד םבתכ יפ לע וא
 , ונרכזש ומכ ה"לש תנשב רדעומה וליבגהש הלאה םיריסחה םישנאה בורקמ ןכ
 תומוצעתו זוע לדגמ רכזנה דוד לדגמ יהיו רסח םהירבדכ ונמע 'ה שעי ןכ ןמא
 םתואת יכ הארנ וליחתהש 'זנה םינואגה דובכמ הליחמב םלוא , חרופ לדגמ אל
 תרכ אל רשא רי הל ביצהל תישונאה םתמכת םתלישכה םתצקו םהילע הרבג
 קרפ םש אינתד אה רשויב םבל לא בישהל ונש אל וארק םא יכ , שדקה םוקמב
 ומכ ,'וגו דעומל ןוזח רוע יכ םוהתה דע ררויו בקונ הז ארקמ רמוא ןתנ 'ר קלח
 ןכו ,'וכו הז קוספ ףוס לע רומעל לוכי םדא ןיא ךכ ףוס ול ןיא םוהת המ ל"ז י"שרפש
 ,הלואגה תא ןיבכעמה ןיצק יבשחמ לש ןחור חפת רמאו ןתנוי 'ר הלע טיילר אה
 ומכ ונתוא םחרלו ונגנוחל הכחי 'תי אוה יכ ערנש ידו ודבל וניהלאל אוהה םויה יכ
 שיר הקוחה ודי ףוסב ל"ז ם"במר יתמאה םכחה בתכש ומכו ךומסב דוע רוכזנש

 יב דוע ןכש לכ . ךרואב ןמיתל ותרגאבו 'י קרפ ןירדהנס תנשמ שורפבו ןילמ
 הלגמה תלגמ רפסב אייח ר"ב םהרבא 'רכ םימכתה תצק לש האיגשה איה הבר
 - אוצוהל םשפנב ומד רשא , לאינד שורפ ףוס ולש םימשה רעשב קחצי.ןוד רשהו
 תואבצל תולודגה תורבחמהו םיבכוכה יטפשמ רזעב תאזה המולעתה רואל
 אכמס אל יאדו אד לע יכ וראב םג תולצנתה תצק םהל ועיצהש םעו * הלעמ
 ימ יכ , הצוחה הארי אלש וזנגל יוארו ארוסאד אכיתח ולכ רופסה אלה , והיתעד
 א"על תוימימשה תוכרעמה 'ה .קלח רשא םירומה םיבותכה תוברב םהל עמוש
 - רצי וז םע רשא םויה ןמל יכ , המהמ לארשי אלו םיוגה ותחי , וניתובאל אלו
 ימ קרפב ל"ז ולעהש ומכ , ועסיו ונחי 'ה יפ לע ער םאו בוט םא םהירקמ לכ ול

 ךישחהש :



 : םלוע :גמ קיפ ימי
 לזמ ןיאר ןכ אל התאו ועמשי םיננועמ לא .בותכה לע אמוחנת שרדמו ךישחהש
 תאוה תיישארה הלואגה וסחו ךיאו . טרפה לע אלו ללכה לע אל לארשיל
 יהל יתלב רוא יבכוכ לש דמחנ בצמ וא הבהא טבמל התצקמ אלו הנימ אל
 םהיחנומו איהה המכחה ילעב תועד יכ התע םג המו . יהתו רמאי אוה רשא ודבל
 םירמוא םירכזנה םימכחה ינש תויה ןעי , ירדהא ןרתסו ןשקנ ארל אר הזה ןינעב
 איהשו םיגד לזמב התיה םירצממ וניתובא ולאגנ רשאכ הלודגה תרבחמה יכ
 אראו תשרפ ארזע '] לודגה ןינגטצאהו , םתחלצהו לארשי תלעמ לע רימת הרומה
 םיתרשמל הלודגה הכרעמה תרבחמב היה יכ םכתא איצומה םעטו ; ל"זו בתכ
 לנעה ןינעב אשת תשרפ הול םרוק םג , וחרשא הרות רמוש יכ ריחיל  הרקו ןכו םעישוה 'ה | לא וקעצש רובעבו רתוי םירצמ תולגב ודמעיש תרַבחְמה תכרעמב היה הנה + ל'זו אשת תשרפ בהכ ןכו , תולגב דוע ורמעיש םינוילעה
 קר החיה אל יכ רקש הזו רוש לזמב זא התיה םינוילעה ינשל הלודגה תרבחמה יב ורמא תולזמה ימכח + ל'זו בתכ םירצממ םתאצ תנשב ותושעה ונערי רשא
 ךור .רחא רוד הז וסנ םיברו לארשי לזמ אוה תולזמה תמכח ךרד לעו ילד לזמב
 איה םימשב אל יכ רמאל ונתלוע לע בציתנ ןכ לע רשא , התוחא לא השא - תוליבקמ םהב אצויכ םהיתודלותו ופודהי הז לא .הז ףתכבו דצב הלאה םימכחה | תשלשל תוערה ירקע ךיא הארו ארוקה התא אופא הטיבה , הככ לתיאר ינא םג
 תולזמו םיבכוכב ול ץפח ןיא ועשי-ויאריל בירקהל 'ה תוצרבו . , לארשי תחלצה
 יהלאה םכחל הזב אצויכב הזמ רתוי האר םג האר . והורוי םואתפ זא ינמ רשא
 םהרבאל סחוימה הריצי רפס ירברמ ותוארה ירחא יכ 'ד רמאמ רזוכה לעב
 תצק יפלו , המישנה תויתואב ומלוע תאירבב שמתשה ךרבתי 'הש וניבא
 אניס '] תעד אוהש ומכ םיכאלממ םילגלגו ךאלממ ךאלמ לשלתשהב םיפוסוליפ
 השקה 'א רקע ו"מ שורד 'א רפס ונ"י וק א ירצונה םכחה וב שחכו ואיבה רשא
 האדוהה סע לגלגו ךאלמ לא וא י"וא תויתוא לא ךרוצ המ רמאיו אוהה ךלמה וילא
 םכחה והנעיו , 'וכו םוי לכב ובוט שדחמה "ירמוא ונאש ומכ טושפה ץפחב
 ךרוצ ןיאש המ תביזעו תמאב האדוההו תמאה והז רזוכ ךלמ תוביטה רמאיו יהלאה
 הלא וירבדל בורקו . ךרואב םש ראובמכ 'וכו םרט םהרבאמ הז היה ילואו וילא
 סינכה ימ ליחתמה םוקמב ו"נק "יס ויתובושתב תשש רב םכחל ןכ ומכ אצמת
 לכ ידוקפ תשרפב הרקעה לעב םכחה ריבעה רבכו , ש'ע 'וכו תאז לכב ונתוא
 סחיתמה לכ לע ויתובקעב םיאצויהו 'זנה הלגמה לעב תנוכת ינפ לעמ ובוט
 ותדאאב ל'ז ם"בטר לודגה םכחהו לאינד שורפב ע"אה םינפלמו , ונתלואנל
 םימשה ירבוה םעב 'ירעובל ובשחיו אגרנ היב ודש ךומסב הארתש ומכ ןמיתל
 'רכונה ותרגאב ל"ז ם"בטר אוהו , הלאה 'ודיתעה תועל תעדל וללחתי רשא
 טועמו העיריה ןורסחש ונייה , הזב אצויכ רמוא  היהש ימ לע ןכ ומכ געל
 תשלש טבמ תחת ונייה) , ירפע שלושמב םידוהיה זא אצטהמ היה ונמזב המכחה

 תולזמה , 0/3 ו |
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 תיטפשמה הנוכתה רפסמ הארנכ ידג םימואת רוש םהש םיירפעה תולזמה
 ידיר"ימיפיאב ןושארה ןמ ןכו 'ד קרפ הנושאר הקולח יברעהוא"יציואקלאל
 , (תשק הירא הלט םהש) יישא שלושמב אל (תולזמה ישלושמ 'פ וא"יצילומל
 "= םתובלב דובכה אפכ יאשונ ונייה הבכרמה םה ןהש תובאה ימיב אלה יכ
 םש ברה חיכוהש המ יפל םתלוז םילודגו המלשו דוד ימיב ןכו תמאב ויגישמו
 ןיאש אוה ללכהו , עודיה יפכ וליכשה ומכח הז לכ םעו ירפע שלושמב ויה
 ונל אוה .ודבל 'ה לבא , תכרעמב היולת םתלואג תוקת םוש וא לארשי תגהנה
 ולוקב םא אבס אוהה רבדכ םויה םג אוה ילוא* , התע תא ערי אוהו העושיל
 יכ רמאנש אל םא | םיהלאה ,המואמ תאשמ ותא םיבכוכל הב ןיאו ועמשת
 = ורוי ןכל םדוקש אל , הלאה תויתחתב וצפח ילככ םהב שמתשי השעמה םויב
 אלו הזה רבדה היהי אל יכ , ענרכ םתוא תווצל דיתע 'תי אוהש המ לע המה
 ונרוד ימכח לע רבד דוע ףיסונ המו . לרח יבשוי לא םיכשמנה םירקמה רתיב אבי
 ה"לש תנשב הלואגה ןמז ליבגהל םבל תא ואלמ יכ בושנ םנינעל רשא םירכזנה
 ןמ םהיתובשחמו םדי תא ךושמל םהל היה הארנה יפכ אלה , ונבתכש ומכ
 םימכחה ןמ וארנ רבכ רשא םיהפומהו תונויסנב םננובתה ירמ הזה רברה
 רפס תא טרפב האר אלש ימ לכ הנמאה יכ  .ונעשנ םהילעש םמצע
 םיבותכה ןמ הול איבהש תורבסהו תויארהו ח"יק תנש לע,ל"ז ן"במרהל הלואגה
 רסוימ ץק תלבגה האר אל אכמס רב הבר ארבג :ותויהמ רבל הלבקה.ירפסו
 < םתה יאוה ולא (ידמע סומכ אוה אלה) שלשו הנש ויתארק רשא ינאו , םלועב
 אלוטב ביתאו יתיי אתולצב קלח 'פ ףסוי בר רמאר אה אתוהינב אנימא הוה
 םכחה רכזש ומכ יברבר ילשא המכ ומע םיכסהב ןכש לכ , הירמחד אתיפוכד
 םהרבא 'ר אישנהו הירעס 'ר ןואגה בשח : ל'זו " רמת א"י ןיעמ קהצי ןור
 הארת ןכו ,וירבד כ"ע חישמ אבי ח"יק תנשב יכ ג"בלרו ן"במרו י"שרו אייח 'רב
 וניתובר ירבדו שדקה יבתכמ ותערל תולודג תויאר ולוכיו תשרפ ייחב וניברל
 רמאמה ןכ לע יהיו , ךיתפש לע ודחי ונוכי םארקת םא רשא רכזנה ץקה לע
 והוליבגה ןירטק ארשמ לעבו תוכזהו .  חישמ אבי ח"יק תנשב הלמל םהל הזה
 , עישוה אל תע לא ופצ םתיפצב וזח אבט אמלח םלכ הנהו , ץ"ר םיפלא תשמחל
 םתומכ הגשו הרעשה לא עולקל בשח םהירחא עסונה קחצי ןוד םכחה םג
 לכש ינדא לע םתועד תא ועיבטה םלכ תומיכחמ .תויתואה יפל יכ םעו . האורב
 עדוי ונתא ןיא רשאמ ץובב ועבטה יכ שגרוה תירחאב אלה , תויאר ינימ המכו
 םינורחאל היה יותרו חונ ןכ לע רשא .םצר אל 'הו קתע ורבדי ועיבי ,ישיבכ ירהב
 ופרוצי אלו , הלאכ רבדלמ הפ לע רי ומישי יכ תמאב םימכת בשחהל הלאה

 ץקה תא וקחרש םכתא יתעבשה קוספ הבר םירישה רישד תורורה תעברא םע
 אוה בורק ה"עב רשא םירחא םימי ךות הז ונרודב ודתעתה םרמאב ש"כ ,ולשכנו

 רשא ל"ז ם"רה תולצנתה םדעב קדציש תוקוחר םיתעל אל , םינפ וא הארתנש
 ה מ 0



 אנ םלוע נמ קרפ ימי
 לע םירבוס םה רשא רבסה לכבו * והומכ םירחאו הידעס וניבר לע ךומסב רוכזנ
 ןמז לע 'א הירכזב ךאלמה יכ ךבל לא םכח רבג אנ בשה ,םינורחאה לאינד ירבד

 םהרת אל התא יתמ דע רמאש הלאה תולמב אלפתה הנש םיעבשמ ךורא יתלב
 םוכויטנא תיבשה רשא םירחא םימיו םינש 'ג לע 'ח לאינדב שודק רחאהו . 'וגו
 ושורפב םירצונל קיתעמה ירבדל אוהש) םמושה וצוקש ןתנו דימתה תא .ינאפיפיא
 האובנה בכעתה לעו , וגו ןוזחה יתמ דע רמא (קרצ בכוכ תנומת  לאינדל
 לאינדל ךאלמה רמא בורקב הנש םישמחו םיתאמ ךשמ לעופה לא תאצל איהה
 רמא ךומסבו | ,ץק העומל יב םעזה תירחאב היהי רשא תא ךעידומ יננה

 הארתו , םיעבש םיעובש וירברל ךאלמה םש לובגו םיבר םימיל יכ ןוזחה םותס
 ורכז סוכויטנא השעמ רפסל אוה ומצע לכ רשא 'א קרפ םיאנומשחל ןושארב

 ' רפס ףוס םיימורל ןופיסויה םג | , רומאכ שדקב םמוש ץוקשה ןתנש טרפב
 , סוכויטגא לע ונישרפממ םיברכ םהה םיבותכה רתפ א"י קרפו 'ז קרפ ב"י רפסו

 ןוכנה : הז ןושלב ארזע ןבאה ותוא שרפ תואמ שלשו םיפלא רקב ברע קוספו
 ןכו פוכויטנא ימיב הלורג הרצב לארשי ורמע םישרחו םינש .שש יכ יניעב
 תואמ שלשו םיפלא םעטהו , שממ םימי אוה רפסמה הז הנהו :ןוי רפסב בותכ
 שש הנבלה תונשמו םימיו םישהח השלשו המחה תנשמ םינש שש םהש רקב
 וירבד .כ'ע ,אוה תמא רקבהו ברעה הארמו ךאלמה רמאש הזו , 'ובו יצחו

 , םש ןייע םימי [םיתנש] ("ץקמ יהיו קוספ הרותה שורפב םג םתוא קזח רשא =
 ןוי רפסה יתעדל אוהש םיאנומשחל ןושאר רפסמ ןושאר קרפ ירבד ונרכז רבכו
 םינוי תוכלמל ג"מק תנשמ לארשיל רצה סוכויטנאש , ל"ז ארזע ןבא רכז רשא

 םוריו הליפנו תויבאכמ הלחש די ספאב רבשנ ט"מק תנשבו ,  ח"מק תנש דע
 . יעישת קרפ ינשבו ישש קרפ םיאנומשחל ןושארב רומאה לככ שאביו םיעלות
 םמוש עשפה ןתנו דימתה לטב זא יכ הוה לע הוה ונל ףסי ה"מק תנשב יהיו
 שלש ךשמנ ןושאר קרפ" ויתומחלממ ןושארב ןופיפויה ירבדל רשא שדקב
 דימתה רסוה תעמו קוספ יכ ותלבק רפסב בתכ יולה ד"בארה ןכבו , יצחו םינש

 רשא ינוי ירבד איבה לאינדל ושורפב םירצונל קיתעמה םג ,(אוהה לוטבל זמר 'וגו
 ןדע םג רשאכ , הזה סוכויטנא לע םינורחאה םינשה םג םלכ םיבותכה ראב
 םימיה רפסמל ןווכמ ןינרע העבש ןינעמ ותוא ראב םידעומ דעומ אוהש .ןינדעו
 וטירודואיט ירבד איבה קלב תשרפ ולש ארודהמב וניבוגביא ןומגההו , הלאה
 רשא ןודקומ סורדנסכלא לע םיתכ דימ םיצו שרפמה ןוי םעמ ירצונ ןומדק םכח
 ירבדל) ונייה ,  םיתכ ץראמ אציש ראבתה םיאנומשחל ןושאר רפס תלחתב
 םש האצמנ ןכש , האי"רפיצ יא (יעיבש קרפ ןושאר רפס תוינומדקב ןופיסויה

 ונמזב ,
 ריעז .ןלקס םכופ לוס סג לטמ ד"לק ףד 5"ס 'ט לפס 6עויכפקרטס יכופס 'סכ ןייעו : (ספסוס)

 55 ונס :סכיעבפ ןרקס לע לפינד 'יפ לע (ם"סמ : כיל יד וכנוקיכ 5וס) יפכילס ןכו סוכויטנ6 לע =
 ( ) 3 ('םפטד) סכיפגפ



 הניב ירמא ו
 הנעי ןוי תוכלטש אבנתה םעלב יכ רמאו , םית"יכ תארקנ תינומדק ריע ונמזב
 רשאו ,  הא"יריסאהו הא"יריפה לכ שוירד תלפהב ויתחת עינכי ונייה רושא

 אוה םנו סוכויטנא השעמב רבע ינב םיארקנה םידוהיה תא ונעי  ןוי יכלט
 יתלב הלאה םירואבהש חנוי הנמאה .ונממ םסרופמה לככ רבוא ידע ותירחא
 ירשא רבדו תמא ץמש םהב אצמיש ןמרזי םא ,ונל סנא זר לכ יכ םירורב
 ימי וכרא ילוא הככש , הינימ קילסר ךסל םיפוכתה םימי א ה"מל זומרי חכחמה

 תרהטב ומע ותמדא רפכו םהיביואמ םידוהיה וחנ םרט י"בכמ הדוהי תוטחלמ
 שרוד ליכשמ אנ דומע ,הנהכ םינש רפסמל עיגמו הכתמ ןיא אלה יכ שדקה
 ירבד תויה תערה לע הלעיש םע יכ 'ה םש ללוהמ , ונלו ול המ ןנובתהו
 יב השרפ ול המדק אלה , הזה לחה תולגל םיסחיתמ יתלב םינורחאה הלא לאינד
 , אימש יננע םע יתא שנא רב תאובנ 'ו השרפו (*ןידיב אל יד ןבאה תאובנ
 ןוד םכחה תאמ הנובתו המכהב 'יצבוקמה ותלוז 'יאיבנ לש תואובנ המכ ןכו
 ורמאי בל ירהמנ לכלו וצמאי תולשוכ םיכרב לכ רשא העושי עימשמ ורפסב קחצי
 ןיסאי ןיכלמ תוחמל הומכ אלה ןימיה ץקל תלמב רשא ן'ונהו . וארית לא וקזח
 ןיטח ,ןינודיצ יהלא ,'ז רעש המקרה רפסב הנאג '] רכז -- םתלוז הברהו ןייחב

 שררמב ל"ז הושרפ רבכו . ןירחא ןוערכי , ןיממוש 'ירעש , ןייאה ודרחי , ןירועשו
 ןייע יננעו ךנימי העישוה בותכה לע זומרל לבא רפסמ ןינעל אל ז"לק רומזמ םילית
 םעירוהל קיפסי אלה תרק ד"וי היב וזח אמלע ילוכד דבלמ הליש אבי רבד לעו .םש
 זמורה , יונב ריעז אחישמ אכלמ יתייד דע אוה לאיזוע ןב ןתנוי םוגרת יכ
 איממע ןוסמיתי הילידבו םייסמו , התילשמ ול אציו ןטקה אוה דודל קפס ילב
 רמאש רילקה תעדל אחינ יא אלה , הניהקת םינב ינש ןושלמ תהקי שרש יכ
 דוד אוהש חטבל ןוכשי ירשב ףא בותכה לע ד"מד אבילא , ומצעב דוד אוה
 יט"נאקיר ברה איבהש ומכ השדח חישמה תמשנ יכו  ,ינש רובעל ךרצוה אל
 רשפא טבש רוסי אל דועיו ? רמימל אכיא יאמ הדוהי ינב רבדב בשיו 'שרפ
 רבג יכו הלחתב הלעי הדוהיו םיאישנבו 'ילגרב הדוהי תמידקל זומריש הז יפל
 וניתובר ירבד רכזש א"י קרפ 'יכלט 'הב ם"במרל הארת םג . ונממ דיגנלו ויחאב
 ירבד לע ןכו , ונמע עשיל רעוימ חישמל דוד תא םיראתמה םעלב תשרפ לע
 תוידער אתפסותב יכ עדתש םע , הלעמל ט"י קרפב יתרעה תעמש םלענה שרדמה

 הרעשה טוחכ תועשהו םימיהש יפ"עא , ץקה אוה וינפל תורודה רפסמ אינת ק"פ
 רמאנש י"פעאו , שארמ תורודה ארוק רמאנש תורוד אלא הנומ וניא סוקמה ינפל

 , כ"ע הנה ובושי יעיבר רודו רמאנ ירה הנש תואמ עברא םתוא ונעו סודבעו

 תורודה רפסמב ןבל הכוז באה ינש קרפ תוידעד הנשמה רבד ןבוי הזמ רשא
 וינפל

 ןידיכ = 83 יד ןבפס ירכד ןיכס יכ כ"מ "יס יכיטע רפס ןופוסוי) תוינומדקס 'סכ ס6כ : (ספסוס)
 ( = = ) : ונממ לכד) ס5כ 63 כ"עו דופעל



 בנ םלוע גמ קופ ימי
 ל"ז ר"בארה רואבמ כ"ג ראובמ רתויו הילע ם"במר שורפמ הארנכ , 'וכו וינפל

 עבוקש י"פעאו ןתונ אוה תורוד ןובשחב ןתונ ה"בקהש םיצקה לכ : ל"זו בתכש

 ושקה ד"י תומשד אמוחנתו ר"י הערפ לא אבר אתליכמבו . כ"ע םינשב ץק
 ןישוע םא רציכ אה , ובושי יעיבר רודו ביתכו הנש תואמ עברא םודבעו ביתב

 םיאיבנה הלאה םיצקה יבשחמ תעדל הנהו * םינשל ואל םאו תורודל הבושת
 אוהה סנמזמ םיטילחמ ואצמנ המואמ תורודה לע רכזנ אלו םינשה וליבגהש
 אושלו יאכז ולכש רוד ןינעב וניתובר וקלחנ אושל כ'או , בייח ולכש רודב אוביש *

 ליבגהמ םלכמ ךוראה הז תולג ערגי המל השקיו , הנשיחא ובז התעב וכז אל ושרד
 ןובשחב םיצקה לכ יכ אוה םלצא חנומהו , ירקעה ץקה אוהש תורוד רפסמ וילע
 וניתובר םע רמול ונל בוט אלה יכ ןידמל ונאצמנש ןפואב , המה םינשו תורוד
 רהוז יפל תותוא המכ יכ ןכש לכ , המואמ ילג אל אמופל אבילד קלח קרפב
 תוארתהל םידיתע רזעילא 'ר יקרפמ 'ישלש קרפו שדח ךלמ םקיו קוספ תומש
 ואר אל וניניע םיתפשמה ןיב םהירבדל התע ונתויה םעו הלואגה ןמול בורק
 םרסחבו םורכזנה םיטכתחה תא לאשא רומאה לכמ רבל םלואו . המהמ דחא
 קלח קרפד הליש 'ר רבדכ ונתוא הלשיו ה"לש אוהה ןמזה אבי אב םא ינועידוי
 יוג יכאלמ ונעי המ ,ונעשונ אל ו"ח ונחנאו ונילעמ ךלי ןכ אביש תמע לכ רשא
 תא 'בוזענ הנאו חור ישקו בבל יאכנ תעדה יינע ןומה םבל לא ובישי המו

 וניהלא ינפל הקרצ השעמ ילוהבשחאו יניעב רברה ןוכנ.הלא לב,לע יכ 7 ונרובב
 רפסמה יפל הבוצקה ה"לש תנש יכ תויה םע ךיא ,ץראב ונל עורולו םירקהל
 תקדקורמה הנה , העיגה אל ןירע רומאה לככ וניתוחול ירסימ תריחבמ חנומה
 התיה רבלב איה הנמז לע ואבנש היה תמא םא רשא שרקה חור ילעב לצא
 ונֶל הזו , המכ ונערי אל םינש הז הל הפלח רבכש קפס ןיא םלצא תנווכמה
 לכ ןכלו ,עגרכ ורבד לחי אל בוטה 'ה אלה , הילע ןוזח םוש אב אל יכ תואה

 ןה הרבעש ןה םינפה לכלו . ולבהי אל היכחמו םהינויערב ופעיי אל הישקבמ
 לבא , םתלחות תורמסמ הב ועבקי אלו טרפב הל ופצי אל אובל הדיתע איה

 עדויה לארשי שודק לא םהיניע תא דימת םלוע ימיכ ואשי חצנ דע םויהמ
 אינרל יכ םבל לע ומישיו ,/הלאה תומולעתה ץק תא 'תי וינפל אוה איבי יתמ
 וינפל רשיי דע םימותחו םימותס הלאכ רשא םירברה לכ תויה רורבב רמאנ ומצע
 רוא היהי לארשי ינב לכל זא יכ , קרצהו תמאה יאיבנ וידבע רפד םיקהל 'תי
 םאתפ ןנויבצו ןתמוקב רשא 'ישארב השעמ לככ וניהלאל חכ וז רשאכ עגרכ
 ותא עדי יתלב הלאה תומוחנתה םע אוהה קירצה םרריו בכשיו , וארבנ עתפל
 בשחהל הירבוג ברד בר קלח קרפב תואור וניניע הנהו . המואמ תואלפה ץיק תעמ
 יולת רבדה ןיאשו ןיצקה לכ ולכ ורוד תעמ םג יכ רמוא רזג רשא ארומאו אנת
 בקונ הז ארקמ אליעלדכ רמא ונממ לודג ןכ םג היהש ןתנוי 'רו , הבושתב אלא
 שרדמב םג קלח קרפ סשו ,ול הכת אלא 'וכו ןהור חפת רמא ןתנ 'רו , 'וכו

 םילהת



 : הניב ירמא י 086

 :אבי יתמ םדא ךל רמאי םא הרוהי 'ר םשב ינתמ לאומש 'ר 'ט רומומ םילהת
 - .ןאטל אמופ ילג אל אמופל אבל יבלב םקנ םוי יכ רמאנש ןימאת לא הלואגה ץק
 . אל ובינמ אתוטמב רמא אחישמב יקסער ןנבר . הכשמ הוה דכ אריז 'רו ,ילג
 קרפ תובותכבו , 'וכו חישמ תערה הסיהב ןיאב השלש אנינתד היתי .ןוקחרת
 אלשו ץקה תא ולגי אלש ןנחהאו תשרפ ףוס אמוחנתו ,'וגו םכתא יתעבשה ינייד
 :םיחספו 'ו השרפ חלשבד אתליכמב הרומשו הכורע אתירבו . 'וכו ץקה תא וקחרי
 :םיסוכמ םירבד העבש , עדוי ךניא רשאכ קוספ תלהק שרדמו וגהנש םוקמ קרפ
 תבייח תוכלמו המוקמל רוזחת יתמ דוד תיב תוכלטו 'וכו התימח םוי םדא ינבמ
 אביש םראה המ כ"א , הלכת יתמ (ליסכו ןקז :ךלמ ארקנש ערה רצי ונייהד)
 רתסלפ יבתוכ לש ףוסו הנק םהיפ לע אלה ,המהמ קדציו הלאה םידירשה ירחא
 .תובשחמ וקמע דאמ דעו איבנ רוע ןיא יכ , ותרכנ ומת םהינוילגו ולמק הז ןינעב
 . ונעידוה אלש המ תעדל שקבמו םהירחא טטהמ ונדבעי ערז תויהמ וניהלא
 .תתמאב ליכשי םתנבהב חורטל הצור וניא וא םיטרפה לע לואשל עדוי וניאשו
 רבח רצויה ןב : ונושל הזו לאינר ףוסל בורק ארזע ןבא םכחה בתבש ללכה הז
 הוקמ אוה יכ ודעומ אוב םרט רצוי ילככ וירבד תא יתצפנ ינאו ץקה רעומב רפס
 לוריבג ןּב המלש 'ר ירבד םג ץקב וירבד יכ רמוא .ללכו , רבע רשא דעומ
 'ר ירבד םג , םינוילעה םיבכוכה ינש לש הלודגה תרבחמב ץקה רושקל הצרש

 :םיבשוחה לכו בל ןב קחצי 'ר ירבדו רצויה ירבדו םיצקה רפסב אישנה םהרבא
 אל לאינד יכ , חור תוערו לבה לכה האירטמיגו ןובשחב תויתואה וא תולמה
 , היהי יתמ שרפ אל ךא רבד זמר ךאלמה , וירחא םיאבה יכ ףאו ץקה תא עדי
 שורפב ל"ז ם"במרהו . ןמוא הנומאו םירורב םלכ ןח .םכח יפ ירבד ןאכ דע

 ב"י דוסי רמאש הלא תורבד יתשב לכה תא ללכ 'י קרפ ףוס ןיררהגס תנשמ
 ןמז איצוהל תוארקמב תורבס ול השעי אלו ןמז ול םישי אלו 'וכו הישמה תומי
 .אל ונתמואב האובנה בוש ןינעל ל"ז ם"במר אוה םג יכ עדתש םע , 'וכו ותאיב
 וניהלאמ תאזה הנינחה גישנש תובא תלבק תויה ןמיתל ותרגאב בותכלמ ענמנ
 אנינח 'רל אצמנ רטאמ אוה רבדה דוסיו .הריציל בע"קתה םיפלא 'ד תנשב
 :םעלב היה םלוע לש וימי יצחבד םירבדה ןיארנ : ונושל הזו תבשב ימלשוריב
 , ןאכ רע 'וגו בקעיל רמאי תעב דוע 'וגו בקעיל רמאי תעכ רמואו רמוע עשרה
 הארנכ הריציל ו"פת םיפלא 'ב זא ויהש םירצמ תאיציל ח"ל תנשב היה םעלבו
 אנינח 'ר הנהו , ג"עק ףד תבשד 'שורי ואיבהב ביבח '] תופוסאב ןכ םג לכה
 . שממ וב שי הארגה לכ אל יכ , חולשב אל , םירבדה ןיארנ רמאל והיפ ליכשה

 העקב ןעי תרכזנה ותרגאב הדמה לע וירפה יכ יתבשח ל"ז רכזנה ברה תולצנתהלו
 עלסב הלמ יא םינפה לכל ספא , העש יפל התוא ררגו ןמית תוצראב אצמ
 ידמ ביזכב התיה איהה תיטרפה הלבקה ךיא תואה אב הנה יכ . ןיותב אקותשמ
 תוניפ.לכב יכ ןפואב ,קרצ ןיהב םייק רבדל ונל הרוסמ אל דבלב אנדמא התויה

 התאש



 בג םלוע .נמ קרפ ימי
 ליבגמה . וניהלא ידסחמ ליחונש בוט רבדו דועי לכ לעש ךל ררבתי הנופ התאש
 < , םימשה תותואב וא שדקה יבתכב .היהיש זמרו היאר וזיא לע ךמסנ ץק םוש
 םימימ רשא םימכח ירבד לע רבועש ומצעב בוחל אוה יאדכו הגשמו גגוש ונה
 ןוקתה הז יכ אצמי אופא הנהו , ונרכזש ומכ 'וכו ןחור חפת ורמאו ופצ תוינומדק
 חנומו , קפוסמ ומצעב תמאה יפכ םינשה ןובשח תויה לע ריעהל ונתאמ השענה-
 , רומאב האובנה ירבד הל ונוכש ןכתי אל יארו רשא המכסהב בוט רהויה דצ לע
 רספה םוש בבסלמ קוחר אוהש רבלמ אברדא , ורגל ןוקת ןפוא םושב ונניא
 'ירכזנה םישנאה תלצה רכש לבקנ תאזכ השירפו השירר לע יכ תווקל וב שי קזנו
 היתוביטמ ןל אמיק תאזכ תעל םא ערוי ימו , תורומהמב ו"ה לופנמ שפנ ירמ*

 לצא קיפסמו בוט אלה , ונינתמ רוזא קדצ היהו הזה שורדה לע .בותכל אתעש
 םירצונל םכחה לפנ וב רשא תחפה לא ונלפנ אל םיהלא ךורב יכ ליכשמ לכ
 ליבשה ו"טו ר"י קרפ יעיבשה רפסב יכ ,ונא"ימריפ ואיצ'נאטל
 הנשה שארד אמק קרפ והילא יבד אנת 0 הושה הרזג םייקלו רשאל ביטיהו
 יכ ורמאב , בירח דחו אמלע יוה ןינש יפלא תיש קלח קרפו םילילא תכסמדו
 תונתשה לע ונל ורוי ותכאלממ םיהלאה תבש וב רשא יעיבשהו הריציה ימי תשש
 רמאש אנתה םג חרכהב רשאכ יעיבשה ףלאב זגור לכמ החונמו אתוילעמל לודג
 םש רשא רחאה רמאמל המוד , ןוקת ידיל איבמה ןברח איה ותנוכ בירח דחו
 רומזמ רמאנש םינש ףלא טמשמ םלועה ךכ תטמשמ תיעיבשהש םשכ קלח קרפ
 : ונושל הזו רכזנה םילילאד  אמק קרפ ל"ז י"שר שרפ ןכו . 'וכו תבשה םויל ריש
 יעיבשה םויבו עובשה ימי ןינמכ םייקתהל םלועה לע רזגנ הנש םיפלא תשש
 ךולמיו קוספ יט"אנאקיר םכחה סג , ןאכ רע םלועל חונ םיפלאה תעבשבו תבש

 הבר תישארבב ל"ז ורמאש המ יכ ןיבהל שי ןאכמ :ונושל הזו בתכ םודאב
 ןוקת דע דחא רצל ןרימעמ ולאכ אלא ןבירחמ אקוד ואל ןבירחמו תומלוע הנוב
 ורפפסב ואיצ"נא טל אוה ןכ ומכו , םש ןייע 'וכו ןוילעה םדאה ףוצרפ
 שממ המוד םימיה תירחאב תודיתעה תורצה לע ךורא ןושל בתכ ז"י קרפ רכזנה
 , הטנח הנאתה קוספ הבר רישו קלח קרפו הטוס יהלשר אתפסותב ל"ז םהירבדל
 ךרדה לע לובמה דע םדאמ םלועה תונש הנמ יכ לשכנו לכסנ רחא דצמ ןכא
 םויכ תעל ונאצמנ אוהה חסונה יפל רשא , םיעבשה תקתעהב תויונמ ואצמנש
 ונמזבש תויה םע יכ ןפואב , הלעמו םינש האממ יעיבשה ףלאב ונסנכנ רבבש
 וקרצ בר רועש םויה וב ונחנא הידיד אבילא יכ ירחא , ונממ םיקוחר ןידע ויה
 ןומגהה טרפבו + חורה לא אבנתמכ םהיפב וילע רועפל םירצונה ןמ םינורחאה
 רבד תויה םע יכ רמא םימיה תירהאב קוספ קלב תשרפ וניב"ו ג בי א
 ומעט תא תונשל יעיבשה ףלאב םלועה דתעתה לע לנה וא"יצנאטל
 רשעה ןמ םישנ םיתש םג וילע ואבנ ןכש , םיהלאה םעמ ןוכנו תמא הבשל
 פימ ריה ול םדוקו יט ךלמ םיפסטסיא ןקהו ילליביפ

 וטסיגימסירט

- 
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 םיהלאה רהמי אל הנה ;'ד קרפ וילע ותבד רשא וטסיגימםיומט
 םעו רבע ףלח רבכ ונובשח יפל אוהה ןמוה יכ ןעי , וא"יצנאטל תערכ ותושעל
 .חנהו . וניוק רשא תונתשהה הארנ אלו תדמוע טל ימיכ התע ץראה הז לכ
 תוקתה תא ריסי רשא רועשה הבורמ ךס ונלבגה אלו ונרבד והומכ אל ונחנא
 ונימד לכה ןיב רשא הברמל הנש האמה וא םיעשתה ךס םע אבררא , הלילח
 ירבע לא הארי וב רשא םימיה תירחא לא םיבורק רתוי וננה , ףיסוהל ירשפא
 תישב ז"יק ףד הרשל 'ה שעיו קוספ אריו רהזב רומאה טרפבו והלעפ םיהלאה
 תופר םירי קזחל םג . וכו אתמכוחד יערת ןוחתפתי האתיתשל ןינש האמ
 הנשיחא וכז התעב וכז אל קלח קרפ ל"ז םרמא רבלמ יכ-רוכול ונל שי בל ירהמנו
 המודי םגשב יכ ונשפנב הקחיש המ ידוד לוק 'ותכה לע הבר רישב םהל אצמת
 התוא רהמל אוה רסח ברו 'ה לודג לא , םיפצמ ונאש הלואגל בוצק תע תויה
 : םש ורמא ןכ יכ . ונדיבש םישעמ ןורשכל אל םגו לובגו ןובשח לכל טיבה ילב
 עבראה ןמו ןכתי ךיאו ול ורמא םילאגנ םתא הזה שרחב לארשיל השמ רמאשב
 ץפח ה"בקהו ליאוה םהל רמא , ו"דר אלא ונל ןיא תובוצקה הנשה תואמ
 גלרמ אלא (םכישעמב טיבמ וניא ךומסבו) םכיתונובשחב טיבמ וניא םתלואגב
 תונובשחה לע גלדמ , םירובעו םיצק אלא ןאכ תועבגו םירה ןיא , םירהה לע
 םע 'ה שעי םינפה לכלו * 'וגו םכל הזה שרחה 'נש םילאגנ םתאו םיצקה לעו
 ותערמ ןיבמו םכח לכ , רסחל םא טבשל םא ץופחי רשא לכ תא ותיערמ ןאצ
 תולובגה ןינעל רשא הלאה םיקיתעו םיחוכנה םירבדה תתמאב ליכשהל ול שי
 רעש ףוס ל'ז ן"במרל יתאצמ ,ונתלואג ןמזל היהיש םכח הזיאמ םינותנה
 וכראש םע שברמ םיקותמו בהזמ םירמחנ ןתויהל יכ , ולש הלואגה רפסמ ינש
 םיטעמ ריב אוהה רפסה תויהב ש"כ , הפ םקיתעהל יתוא ישפנ הבדנ תצקב

 הזיאמ םינוחבו םיעמשנ וירבד לכ ויהיש ןופסו יארכל עדונ ל"ז ן"במר אוה ירהו
 יכ םיהלאה ךרזעי עד :ל"זו םש רמא . הלאה תורודב היהיש הנובת שיא
 ךיראישו תומחנה לכ ונתאמ ודבא וניתובא תאטחו ונעשפש ונבלב םיכסנ םא
 רובעשב ז"העב ונתונעל םיהלאה הצרש רמאנ םא ןכו , ףוס ןיאל תולגה ונילע 'ה
 ןיא הנה יכ . המואמ הרותה רקעב קיזי אל הז לכ תלעותל וא ןוצרל תוילגה
 אצויכו אירבט ימחב ץחרתהו ץראה ירפמ לוכאלו חישמה תומי ונלומג תילכת
 - וצפח תילכת םה שדקמה תיב תדובעו תונברקה אל םגו , םיגונעתה ןמ םהב
 = ןג ארקנה גונעתה שפנה גנעתהו םלועה ייח אוה ונטבמו ונלומג לבא . ונממ
 אוהש ינפמ הלואגה רבד תא םיוקמ הז םע ונחנאו , םנהיגה שנועמ לצנהו ןדע
 | םופחנו תורצה ינשי תא הב ררוענו , האובנהו הרותה ילעב לצא םסרופמ תמא
 . םיפצמ ונתויהל הירבדב םיעשעתשמו היתויארב םיחמש  ,יןיסורוקיפאה יפ חא
 . , ויאיבנו וינהכ םע ושרקמב היהנשכ םיהלאה לא הברקה ןמ גישנש ונתוקתמ הל
 . הממ רתוי ונילע הרוש ותניכשו תרחבנה ץראב השודקהו הרהטה ןמ נב היהישו

 לבונש
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 דנ יש םלוע  דמ גמקרפ ימי
 ימיב וא יכ , ונתוא םיקיעמה םירקמהו תורצה תמח םיאלמ םויה גישהל לכונש
 ודוס רשא רחא ןינעל וא אוה רשאכ תמאה ונגישהל ערה רצי לטבי חישמה
 ףיסויש המ םע ,חישמה תומי לא ונפסכו ונתואת רקע הז , יתרכוש המס קומע
 םיאטוח ונתויהב יכ ונל תראבמה הרותה ןינע םהה םימיל ףסוכו הואת וילע
 רשאכ ונל ביטהל םיהלאה בושי יוארכ ונרבעבו , ונתוא רפיל תולגב רומענ
 ןעמל םהה םימיל ןכ םג ררועתת הואתמה ונשפנ הנמאו ,רתויו וניתובאל ביטה
 הבר הוצמ שרוש הזה ןוצרב ונל ללכנו , ונתא תמאה יּכ הניר ילעבל תוארה
 רפוכה ובשח ל"זח םלוא . ץראה ימע לכ יניעל םשה שודקב םיצפח ונחנאש איהו
 - אל ןעי אבה םלועל קלח ול ןיאשו רקעב רפוכל חישמה תומו לש הזה לומגב
 םיבותכה לע קלוח עגושמ אוה הנהו ,ונתרות רכשב ותריפכ קר :הול ואיבה
 בתכ םהילא םיבורקו םש וירבד ןאכ דע . וניתובר ירבדב סורוקיפאו םיראובמה
 יכ יתאלפנ ספא . םראה תרות רפסב ול ןורחאה אוהש לומגה רעשב ןכ ומ
 , ראמ המושר תחא הלואגה לא ונתואת תובסב ףיסוהל היה לוכי ותער יפל
 אוה בתכ ןכ יכ , ץראה אוהש ןבויח רקע םוקמב תוצמה תא זא ונרמש איהו
 לע ןנחתאו תשרפ ןכו ץראה םכתא איקת אלו בותכה לע תומ ירחא תשרפ ל"ז
 בתכ ד"לק ןמיס ויתובושתב א"בשרה םסג ,ץראב .תושעל ןורמשת רשא בותכה
 ונרכוש ומכ הב םא יכ תוגהונ ןניא ןתצקש רע ץראב ןלכ תוצמה רקע ונושל הזו

 םירכזנה וירבדב ל'ז ן"במר אוה ללכ ךרד 1 המ יהי * א"י קרפ ףוסל בורק הלעמל |
 הזיאב הילע הווקמה רכשהו הרותה תרימש קר חישמה תומי ונתילכת ןיאש רמוא
 , תערה חסיה רע רחאת וא ונתלואג אופא רהמת . םיהלאה תאמ אביש ןמזו ךרד
 ךרברב יתחטב יכ רבד יפרוח הנעאו ררושמה רבדכ הרותה ירבד לכמ רוסנ אל
 לכו םיטי ךיראנ הב יכ , 'וגו דימת ךתרות הרמשאו 'וגו תמא רבר יפמ לצת לאו
 + חימצי הנממ ץפחו עשי

 : בירח דחו אמלע יוה ןינש יפלא תיש רמאמ לע

 יכ אוה ונרכזוש ןינש יפלא תיש ןינעב שירחהל יואר ןיאש הממו דמ קרפ
 לכ הנש םיפלאה תשש רהא םלועה ןברח לע ולא םירבד םנמאה

 יבד אוהה אנתהש רבסד ןאמד אבילא םה , והמרנש ןפוא לכבו היהיש תמע
 ח'כ .ז'כ 'פ ב"ח הרומה ברה תערל ספא ,  קרצ רבדל האובנ וב הצנצנ והילא
 יררנפכלאה הירידי תעדל ןכו , ח"פ ףוס הבושת 'הב ןכ םג ול הארנכו ט"כו
 ןיב .םגו ונמעב ופסלפֶתהש םירחאו דספנ יתלב םלועהש ראותמה ורפסב
 םלועל ושועהש ורמא יכ . הומקוא אלו איה .אתודב אתלימ אה , םירצוְנה
 , דעו םלוע םימי ךרוא וינפל היחיו והמיקי וא וברח שגי הצרנ םא אוה
 םיבותכה תצק םג ,ומויקב ץופהי 'תי אוה יכ טופשל רתוי. הטונ לכשהשו
 רודו רודל ךאסכ בשת םלועל 'ה התא 'ובו הינוכמ לע ץרא דסי ומכ הככ ורוי

 ינאו
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 הצוח וקעצ םיבותכה ילארא ןה יכ והדיד .אבילא היאר ףיסוא יליד ןמ ינאו
 רסח השוע תורבדב בותכה ןמ רבל , רוד ףלאל ויתוצמ ירמושְל .הרותב
 'פ הטוסד ילבבו ימלשוריב והוניבהש ומכ , תורוד םיפלאל ותנוכש םיפלאל
 ארקמ םיבותכב ןכו , םיפלאל הבהאמ רוד ףלאל .הארימ השוע םרמאכ םשכ
 יט"נופוניםפ ג. ירבד לע חינשנש יתלב הנה יב , רוד ףלאל .הוצ רבד אלמ
 םישלש אוה רוד םירצמה תעד יפלש םיפתושמה תומשה ןמ ורפסב ינויה
 ררושמל הארנה ןמ םיימורלו , םירשעו שמח אוה םינויה תעד יפלו , הנש
 רודה ; הנש האמ אוה תוינתשהה ןמ ב"יה ורפסב וא"ידיווא םלצא

 שודקה וננושל ךרד יפל יכ , 'וגו יעיבר רודו קוספ לע ע"אה בתכש המ ואר םתא
 ' םע , הככ בתכ רוד שרושב יחמקה םג , םלועב םדאה רודיש ןמזה אוה .רוד
 באה לא תונמל םינשה רפסמב קיפסי דחי םיעלבנ ןבהו באה ימי, תויהל יכ
 קרפ יתוידע תנשמ שורפב ל"ז ם"במרה ירברמ ןיבת ןכו , ערז ול .םקוי רע
 - דחא םישנא .תורוד ךכו ךכ רחא רמאש , וינפל תורוחה , רפסמד איהה לע 'ב
 םיפלא ש"כ רוד ףלא 1 המ יהי . ןאכ דע , וב רעיש רברה היהי ינש רילומ
 הוד וניבה תמאה ימכתש יתעדיו , רקח ןיאל יאתבש תפוקת תונש ורבעי
 אוהש ןורחאה  לבויה תנש לע והוראבי רוד ףלאל בותכהו , הנש םישמח
 רצוא ורפסב יולה .סורדוט 'ר בתכש ומכ ,הנש ףלא םישמח ץקמ םתערל
 ילבבו ימלשוריב ל"ז םהירבדל ךא , 'זנה ןינש יפלא תיש רמאמ לע  רובכה
 אוה ירה , תורוד םיפלא םהש םיפלאל רפח השוע בותכה לע 'זנה הטוסד
 * ונינפל .רוכזנש תעדה יפכ םלועל םילוגלגה דימתת אל םא אוהה לבויה רבוע
 לע 'ב לאינרב 'ותבש הממ הזה תערה לא היאר איבהל רשפא הארנ ןכו
 איכלמ יד  ןוהימויבו ורמאב תויכלמה עברא. ענכה ירחא תדעוימה תוכלמה
 .רמא 'ח השרפבו , 'וגו לבחתת אל ןימלעל יד וכלמ אימש הלא םקי ןוניא
 םלע רעו אמלע דע 'וגו ןוחלפי היל אינשלו אימוא איממע.לכו וילע ןכ ומכ
 יכ תומשנה םלוע לא םסחיל ןפוא םושב רשפא יא הלאה םירבדכו , אימלע
 רבכו , חרכהב הזה םלועל קר , תונוש תויכלמו הז רחא הז תורוד םש ויהי אל
 םינורחא םילבוקמ תצק םעטמ יניס רהב תשרפ יטאנ"אקיר םכחה הז עננ
 תוחפ טעומ ןמז ךכ לכ לארשיל חישמה תומי  ויהיש םהל השקי יכ ורמאב
 תורצח ימימ .רתוי תודי ףלא תויהל שי הולשה ימי ןידה ןמו , םינש ףלאמ
 'דב) וא"ידיוואל 'זנה תונתשהה תחנהב ףאו , ש"ע ולב ה תשודקל רשא

 תונתשהב ע"צו הז תונתשה לא בל תתל שי ךא , יאדול 'כ ןילרבו הבוטנמ
 תונש וקלה םלצא םייהלאה םירצונה ימכח יכ , תורחא תועד ואצמנ , (וא"ידיווא
 רבדכ דחאה םינש ףלא לש םיוש םילובג תששל אל לודג םרא אוהש םלועה
 הכורא וז ךא לבגומ ןמז תולעב הט"יא . םוארק םינמז הששל לבא , ונימכח
 היהי םתובקעב רשא . , ןטק םלוע אוהש םדאה ייח ינמז תונתשהכ , הרצק וזו

 .ילב % . .
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 םנובשחמ םהל ליחתה רשא יששה ןמזהו .  ונרכזש תונתשהה קפס ילב

 ךיראמ ןקז שי לבא תועודי םינש רפסמ הל ןיאש הנקזל לשמנה אוה הדילב

 תבשל המדנה ןמזה אבי תיששה הט"יאה ירחאשו , םדקמ וימי בורכ ותנקזב

 םלועה ןקוז אוהש 'זנה יששה ןמזה ,הז םתעדל ןכבו .. עובשה ימי .ךסב
 הארתש ומכ , ונבשחש הממ רתוי הברה הנש םיפלאה תשש ךס רובעל לכוו
 ונ"יוקאו וריעמ ןורחאה קרפה ףוס וניט"סוגב א םהימכהל הז לכ

 רקע 'א שורד ז"ט הקולחו 'א רקע ג'מ הקולח םיקספה רפסל ורואבמ יעיברב
 ירבד 'תלחתב ואי ב"יסביא תוחול רחא ספדנה וטקרט"נוקו ,'א

 הער וב שי ןוטלפא יהלאה ףוסולפלו . המהמ רובדה הזב ביחרה ולש םימיה
 הנה + ונושל הזו 'תכ הנירמה תגהנה רפסב יכ , לוגלגה תנומא איהו תרחא
 וההלשיו ודי וילא רתי המ תעבו םלועה תא וילא ףסאמ המ תעב 'תי הולאה
 יא"י מיט ה רפסב םג , ןאכ רע וקיפסיש םירגעישה לגלגתנ ןמזה יכ ותוארב
 םיצבוקמ םאצמת רשא הלאב אצויכ םירבד 'תכ םש ריעו םש  ריעז
 ןמזה הנה :ורמאב ,ז"י קרפ ותנכהמ א"י רפס ירסיקה ואי ב"יסבי אל

 הז ןושל אצמת ךומסבו , וכתוי ןכ ומכ ודחי רשא ןעמל םימשה םע השענ
 רצמו ידי ישעמ םתא ןה רמאל םימשה אבצ לא רבר ןוילעה הולאהש המדמה

 הלחתב !ההמ יהי . ךומסב דוע רוכזנש ומכו , הכתהל םירתועמ םתא םכמצ
 הלא וירבד ונל הנושה והילא הזש ןימאהל םיברכ העטת לבל ךנזא ריעא
 תמדקהב סושרה אנתה אוה לבא , המימשה הלע רשא יבשתה היה םירכזנה
 אצמת היהש ימ קרפבו (* 'ז קרפ ףוס לגעמה ינוח לצא ל"ז ם"בטרהל םיערז
 אנה : |

 : ו וכ ףסכלכ ףכ5מ 'ס ףוסכ כפקו סכ .לזתו ספ ם"מכ סעעש סלל וכל; לכממס (*
 לודג תמסכ סנס , וגיתוככ ירכדמ | וגדע3 רע לכסס ילסומ רפי ןיכ סימודפס ןמ סילזע רוענס רממ

 לדכועכ = , סכמ6 סידקד סלנג לתלימ לכ לע תלוזס ןמ םפפי 55 סגשכ ומגע ת5 סדפ סיגס) ?לוסמז

 סטענס סול | , וככיסכס) יכ דע , סיתוכ תוככ 'פ סטקמס | סדנ ןיכע) , יס6 | 303 .סופק סעכ גרד

 005 סכות יככד לע דמוע סד6 ןי6 ןיטיגד יעיכרו | ןיטכוד ןיפ 'פו ינפכ לכ 'פ ורמס 33 פתמסצ
 יתרמ6 כ"ע , ךדי תתת .ת6זס ס)טכמסו כיתכד רק | ןויפ .סזכ סטפ | ןכיפסו , ס)קק ססכ לקטלג כ"6 =

 וסוגמ וסוע וסי6 יכד לכת ןילע ד"פ ק ףד ד"מ  'פ יתכפכס סמ יכ ליכסמ לכוק ךכז5 = סכגמ
 סע רוכוס יכ | , יתלמ וכ ס62י סגגס , ז"פ ףוס לגעמס ינוס 355 ס"כמכל סיעכז תעדקסכ סופלס

 ספ5 -* ינעטסכ 6וס ססס סיככדס יכפכ ידע ינפל סיסע סעעומ תסונו , ףוקס ןכ ינועוסי)6 סוס -
 וסיל5 וכי | וסיל6 יכד סנפ סו יכ  תורוד) סט יתנווכס סע | ןיכע> ךימ  ךעידוס> יתרלפפ 'יסת דוע יכ
 יתפלמט סממ יכ | , רמכ 5 יפירו יכ ימטט דמע | , וכימלס 5ק 55 סיפעפל ופולרס ןל סיקד סע יכְנְה
 סותמ וסיל6 | יכד לכת קנת 'פ פילד לס לע ד"י | םכוס ד"פ .תוכ< תנחנ ורפסכ קחני ןוד סכתל ל"ג

 םלקנ דותי 3; וטכדפכס דיפי תעד לוס סו )'זו בקכט ןמפע) סירזומ סנופ כוק .תויקס) ס"כקס. דיתעמ
 ףלוכו ויכע דיפ ולמ5 .לרמגכו ףיסוס סיכיעמס ןמ |6'  סע רכסמס )'כע , ןק סילמופ ויס וסינל
 ןפמכ רכס .סז לע לכמגס כישסו , סדיתעס 'יתתכ 'יסי ןכשו ןרפע> ולזסס כ"כ לקזפי סיקסש סיתממ
 סטיטפיס סנו סלע וקנס סיכרו סלכק 5לו .ספוכנ*6) סרכס ליס* תלו כ"6 ,  'ןכו "יס לטמ תמלכ למסד"

 ןיכיפס = ופלסו = םסוככ יככמ יכנס = רמלו וילגכ | לע .למַע .סנולסלכ סדוסי . '5 יכ ספ | ליגוססמ ספלנכ |
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 רמוא ןכ רחא . 'וכו דחא בכוכ תחת בושיה לכ רמוא ןתנ 'ר והילא יבד אנת
 \ ונרכזש המ דבלמ יכ , וירבד לא הזב בישקנ אל 'זנה הרומה ברה ונל חלסיש
 ןפואה לע אתוילעמל תונתשה לבא טלחהב ןברח אל בירח תלמב הצרנה תויה
 יבד אנתה תעַדַב םיקיזחמ תמאה ימכח תואור וניניע הנה , םיקלאה ץופחיש
 . ט"כ .קרפ םש ל'ז אוה וראתש וטכ תחא הרוצ לע ריחי רמאט וניאו , והילא
 רומזמ םירמוא ויה תבשב רימת תכסמ ףוסב אצמת תומוקמה רתי ןיב אלה
 רבס אנת יאה .ורמאו , םימלועה ייחל החונמ תבש ולכש םויל אובל דיתעל ריש
 ארתו קוספ תישארב רהוזב ןכו , 'וכו אמלע יוה ןינש יפלא תיש רמאד ןאמכ
 היב תיל אלאמשד ארטסמ הוהר ןיגבו 'וכו אד הטמש יוח את בותכ השאה
 ןוד םכחה איבהש רחאה רמאמה ןכו , 'וכו האעיבש ףלאד אנמז רע אמויק
 (ונלצא ספדנב ויתאצמ אלש םע) תישארב רהוזמ " רמת א"י ןיעמ קחצי
 לבוקמה םג , םילשוריב רתונהו רע 'וכו ילזא אק ווה אביקע 'רו רזעילא 'ר
 ע"אהו * תושעל םיהלא ארב רשא בותכה שורפב תאזכ 'תכ ל'ז ן"במר יתמאה

 יניס רהב תשרפבו , ץוצק ץק הל שיש תואל בתכ ץראה ימי לכ רוע 'ותכה לע
 | ןכו . הזה םוקמב זומר םלוע ימי דוסו תבשה םויכ 'הל תבש םעטו 'תכ

 ימכח םנשב הבושת תוכלהד 'ח קרפ ףוס ל"ז ברה לע גישמ ד"בארה הארת
 'ט "יס ויתובושתב א"בשרה םג , המש וילע הארנה לבכ ורעב ובישה ל"ינול
 יטאנ"אקיר םכחה םלכ לעו ,ונימכח לצא לבוקמ ותויהל הזה תעדב קיזחמ

 םע 'זנה רמאמה םייקו ל"ז ם"במרה דגנ ךרואב 'תכ יניס רהב תשרפב
 . םש ןייע שדקה יבתכ לע םיכומס הזה אשונב ל"ז םהל םיאצמנ םיבר םירמאמ

 | רמואה ןוטלפא לע געל ג'י קרפ ב"י רפס וריעב םירצונה ימכח שאר יכ םע'
 | נעלש ומכ , 'זנכ םילבגומ םילוגלג ץקמ ויתוגררטל בבוס בבוס תואיצמהש
 ןמ וירבד וראבתהש ומכו תושפנה לוגלג ינימאמ לע ונממ 'כ קרפב ןכ םנ
 | הא"יפוסו ן"וליפ ונ"ולאידה לעב י"נואיל ריסימ םכחה הנה ; ס"יו יו שרפמה

 | .הכתהל םידתועמ םימשה םג תויהמ ןוטלפא תעד איבה ונממ ישילשה קלחב
 ., חנו ךונחמ תינומדק הלבק םה םירכזנה םילוגלגהש ראבל הברה ךיראהו
 . רמועה תועובשו "ימיב העבשל העבשמ הלילח תורזוחה תוירותה תוצמהשו

 .ישדחו /

 | וסיפס יכד 6נת לע ורמסכ ט"כפ כ"מ סכומס .ככס יככדמ כ"ג ספרס סוסו , 'זכו 56 יל .הינסש

 כ'סוי 'כמכ יכס יכ , ןנימליט סמ 25  ןיוכי = ₪) סוס רמקמסע 'ישרסו , דיפו רמ6מ 5וסס סלעמלס

 | פקיטמ יפ5 55  יפמפ ותירמל ?דיסמ 53ס .כרד סו סדוסי : כר) וסי36 )"6 תי / 5'פ- (למוי ?'כ)

 .תסטס קתפל "6 רמ5 למ ס"כקס ל"5= , סעדרסככ תולותכ סמכ לועכיסו %וס יכופכד  ימוי סנדיססו

 'ימס .רכד ןפמד | תיחכ סרותס -יכו , ונטוריפכ ופרפ) ךור5 תיקמס תופי  יכ ןפכמ יכס = , 'וכו ןכוכ

 'ס סנע ס"סע סנס 'פ סיעמס תופי דגג תורכס סעכ ונ55מ 'מגכ ןכו , קודו סלות ןי ס6 רופכד

 ע"גד לסתיפפ | ילק סוסד = וסינ6) 'יתכש6 3"ביכ קנס  'פ רמלממ דועו = , לכוקמ רכד | ונופ . כ"6 ,  סנס

 יכתספ 5 לכס דע יע5 ככ רפ6 דועו , 'וכו | סוס וגינודש .ס5ריטכ) "6 = , םתיסמ יפס תמיש "6

 ( ) = : ןועמפפ ולוקכ סל סויס סע וסי)6 כתפס סמ ןכו , וכו יכתספ ךליסו ןסכמ
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 לע הנמאנ תודעו הרעה ןלכ , לבויה תוטמשו הטמשה תונשו הנשה ישדחו
 . לבויהו תוטמשה תופוקתכ םיפלא העשתו םיעברא דע ןינש יפלא תיש יפקה
 רפס תא ארקת וילע רשא םלוע ימי דוסב ארזע ןבא םכחה ירבד ונרכז רבכו
 ונאצמש הממ םירבדה רמוחו לק ירהו . תרכזנה יניס רהב תשרפב םייח רוקמ
 ףילחמ ה"בקה םינש עבשל תחא , ונושל הזו תבשד ימלשוריב ריאמ 'רל
 תוחבש המכ ןיב םלועה תאירבמ ורפסב ירדנסכלאה הידידי םג , ומלוע תא
 יט"רקופיאו םינויל ותדב ינ'ולוס יפל יכ 'תכ , העבשה רפסמל רכז רשא
 םרכז רשא תויכיא רשעל ול הנתשי םראה תונש םיעבש ךס םיאפורה שאר
 רובעי אלש וללכב םלועה אופא ןכש לכ ; חבשל םעט ןתונ לוקש רישב םש
 תבז םא קוספ ארקיו רהוזבו . ונימכת רבדב וילא סחיתמ אלפנ תונתשהמ
 העבש ארב אמלע ה"בקה ארבר אתעשב יזח את , םנושל הזו ורמא םימלש

 ןימוי העבש תורהנ העבש םימי העבש אתתל תוצרא עבש אליעל ןיעיקר
 אשדוקו , אמלע יוהד ןינש יפלא העבש םימעפ עבש םינש עבש תועובש העבש
 הז ץק ןינעל ןה יכ רמולמ לדחנ אל הנמאה , אלכר האעיבשב אוה ךירב
 אתקימע לכב ןכ ומכו םדרוקה קרפב וילע ונרבד רשא ונתולנ ץק ןינעל ןה
 ןויע וב הבגה וא קמעה יתלבל אוה בוטה יכ קפס ןיא ,הלאכ אתרתסמו
 םכח והונעדי רשא םיטשבש וניבא ןוצר לע בהיה ךילשהל קר , חור ןויערו
 המ יפל) רמוא יט" אר קוס םכחה היהש ומכו ,חכ איגשו ביטיהל הצור
 יט"ארקוס תולועפמ ראותמה יעיברה ורפסב ינויה יט'נופוניסג ומשב בתכש
 םדאל תואי וילע רשא קחו לובג שי דומלו עדמ לכל יכ ורמא לצא (ויתורמאו

 חרטי לבל םדאה לכ תא דמלמו רמוא ןכ ומכ אוה , ונרבעי אלו עיגיש
 המ תעדל שקבי אל טרפבו , םטפשמו םהיליסכו םימשה יבצמ תוכיא תערל
 ארזו השק הגשה וז יכ , תע תלוז תע ומלועב תושעל םיהלאה :הצרי הז
 שקבל שונא זועי רשא , םיהלאה יניעב הבר הער םג םדאה עבטל דאמ
 . וירבד ןאכ דע , וניניעמ אילפהלו םילעהל ותמכח הרזנש המ ודי לע תולגתה
 המכחה חור לחה רשאכ ךיא וילע אצמת ןכש הימעטל אבס אוהה ארזאו
 רס , תויהלאהו תויעבטה ינופצ תריקח לע ודקש םינומדקהש אצמו ומעפל
 הריקחה לא ןפיו , ומע ונל ןיא רבד ונממ הלעמל אוהש המ ורמאב םכרדמ
 םכחה רמא ראובמו * לדח יבשוי :לא יחרכהה ץובקה ןוקתו תוישונאה תודמב
 אלה * םיהלאה השעמ תא עדת אל הבכ 'וגו עדוי ךניא רשאכ םדאה לכמ
 שונאל םיטכחה ילודגמ דחא רמא ,רשא לכ אלו רשאמ םיעדויה לע םג
 תא ןתיל התא ריתע , םשכ 'פ ימלשוריב רחא ןינעלו קרוזה קרפ וכרעכ
 ישרודו , ב"מו ו"ט 'פב ונרכזש ומכ ותוא הלגמ התאו ותסכ הרותהש ןידה
 קיתע הסכמלו יאמ ורמא םיחספ יברע 'פ י"שר תסריגכ תורומח וא תודומח
 היהי המ תמאה ריגמב הז םאו , ןימוי קיתע םתוא הסכש םירבד הסכמל

 טפשמ
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 רברה תא עמשנו אופא השענ . ורבדי אוש תומולח ותא רשא איבנה טפשמ
 לא ךממ אלפומב ורמא .ןישרוד ןיא 'פ אריס ןב לש ומשמ רשא בוטה
 םירצונל הנוכמה ורפסמ 'ג קרפ הכוראב ונאצמתש ומכ שורדת
 , ןמא חילצי ונריב וצפחו ונרעב רוטגי אוה תמא םיהלא 'הו , וקיטסא"יסילקיא

 תק /7עה 7/7 ,ע7/7%ש/7/7/ רש

 'דה רמאמה
 הל"יוקא אוהשו + ינויב אלא םגרת אל סליקע ךיאו ; סליקעל סולקנואב רשא שרפהב

 . ויה הל'יוקא ינשו א סולקנוא ינשו 4, תומואה לצא קיתעמל םסרופמה

 םיברע םירבד יל שי םלוע ימי םיראותמה יקרפמ דחאב יתרמא יכ המ קרפ
 ךינפל וננה , קרפ םהילא רחיל יתדעיו סליקעו סולקנוא תודוא לע

 םיפדרנ הלאה תומשה ינש יכ םירמוא יתעמש .ונארקת הפי ןיעבו ליכשמ ארוק
 ק"ב שיר עוריכ אלילק האמלשורי אנשילב םימעפל סולקנוא רשאב רחא םדאב
 , והיתוכרו אדוי הדוהיו רזעל ימלשוריב .הנובמה רזעלא ךרד לע םליקע ארקי
 רגה סולקנוא 'וכו ושריש יוגו רג ה'פ יאמד תכסמר אתפסותב וניצמש טרפבו
 , סליקע םשב ומצע אוהה השעמה שי ו'פ יאמר ימלשוריבו , 'וכו ויחאמ קלח
 "'ר יפמ הרותה תא םנרת רגה סולקנוא אתיא ןריר ארמגב הליגמד ק"פ ןכו
 :רבדב סג ..ןמק רמימל ןניעברכ סליקע בותכ םש ימלשוריבו , עשוהי 'רו רזעילא
 , תונוש תואחסונ שי םיטפשמ תשרפ אמוחנת שרדמב בתכנה רייגתהשכ סליקע
 דומענ ןעמל הז ללגבו . ןוהינמ דח רדה אלו םולקנוא ירק דחו םליקע ירק דח
 .הזו הז יכ ןימאהל ונתוא ועטי אל םיסיפרמה : וא םירפוסה ישובשו ונתעד לע
 ןיב לידבהלו ותמאל תמאה ראבל יתיאר , םהינשל רחא חורו וארבנ רחאכ
 הארנכ יאמשו ללה תעמ רפס עדויו קרצ רג היה סולקנוא הנה יכ . שדקל שדק
  םש בתבש יוגל רומלה רוסא ןינעל ושעת יטפשמ תא קוספ תומ ירחא רהוזב
 סולקנואל היל ורמא יכהד ללהו יאמש ןוניא אמלעד ןהבא ןוחוגי : ונושל הזו
 םולקנואש היאר יל שי הזמ רשא , רזגתאד דע אתירואד הלמ היל ועידוא אלו
 םדאה ןינעל ןקזה יאמש םע קלוח ןילחונ שי קרפ אצמנה ע"ב ןתנוי תא האר
 ימיב רכזנה םולקנוא וניאר ןכו , ע"ביל ויסכנ ןתנו הרושכ ןיגהונ וינב ןיה אלש
 םתה ןניסרגד 'א קרפ םילילאה תכסמבו ח'פ תבשד אתפסותב ןקזה לאילמג ןבר

 , ירוצ הנמ םיעבשב רגה םולקנוא וילע ףרשו ןקזה לאילמג ןבר תמש השעמ |
 ! קרפ תואוקמד אתפסותב רכזומה ג'ר אוהה לע רומלל שי הלאמ רשא
 'ב קרפ ארתב אבב םילכד אתפסותב רכזומבו | , סולקנוא םע .לבטש
 תבשד ק"פמו . ןקזה ג'ר היה אוהש וינפל ותפכ איבהש סולקנוא לש וחבט ןינעל
 הנש האמ תיבה ינפב ןתואישנ וגהנ ןועמשו הז לאילמג ןועמשו ללה יכ ונעדי

 אוהו
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 הנשמה רואבל ותמדקהב ם"במרה כ"ג בתכש ומכ .ןברחה האר אל לאילמג אוהו
 םליקע היל רמאד 'ל םיטפשמ תשרפ הבר תומש ירבדמ סליקע לבא .  'ד קרפ
 שרדמו רכזנה אמוחנתה ירבדמ ןכו , 'וכו ריינתהל ינא הצור רסיק .סוניירדאל
 עדונ , רבד .תירחא בוט קוספ תלהק שרדמב כ"ג אבוהש בקעי רדיו קוספ ר"ב
 רהא הנש ב"נ רתיב בירחה רשא ותוחא לעב סוניירדא ןמז דע  רייגתה אלש
 םתה ןניסרגד , עשוהי. 'רו רזעילא 'ר .ימי דע הרות רמל אלשו ; תיבה ןברח
 לאוש ליחתהו י"אל ול אב ; 'וכו רייגתהל יינא הצור רסיק סוניירדאל סליקע ל"א
 יאמשכ) ול היה רזעילא 'ר תחא אישק לעשו , עשוהי 'רו רזעילא 'ר ינפל תולאש

 (םש ללהכ) עשוהי 'רו ,הור .הבג (תבשד ב"פו ו'ט 'פ ןתנ 'רד תובאב ותלוזל |
 , הל"יוקא ה"אל הנוכמה אוה סליקע הוש שמשכ רבדה יל רורבו ,חור ךראו בוט

 ןושאר ,  ןוי ןושלב הרותה תא רותפל ףסי יעישתה קרפב יתרכזש םעטה ןמ רשא <
 םירפוס המכל  יתיאר הנה יכ . ונינקז םיעבש .ירחא .התוא םירתופה תשלשל |

 היה הל"יוקא הזש 'ב קלח ויתורגא ירפפב וט"וינודנומ ןומגהל טרפב
 םוניירראל עברא תנשבו , ןוי .תולילגב .רשא וט'נופ יאה ןמ םילילאל .רמוכ
 אוהש תמא . קרצ רג השענ ינש ןברחל א"ל התיהש םירצונה ןובשחל ר"ק רסיק
 ורברו , ונמעב ןח תלעי .תבהאמ ול התיה תאז יכ רמאל יצחה הרי וט"יינודנומ
 םש בתכו ; והוור הידד רשא הרות וז הלעי ראבל ונתוא חיני םא תמא והיפב
 אל םיוגבו ירכנ שיאמ .התויהל טעמ קר םידוהיה לצא הבשחנ אל ותקתעה יב
 ארזע רפסל  טרפבו .שרקה = יבתכל ויתומרקחב םירצונל קיתעמה :םג , םולכ
 תודופה ןמ .םילעה יכ , תודוהיה לא .ותקתעהב הטנ סליקע הזש 'בתכ בויאו
 וא"יביסביא תוחול תקתעהל ותמדקהבו . הב ואצמנ םתעד יפכ רשא
 יתלב ךרד אוה רשא הלמב הלמ קיתעה הל"ווקא אוהש ותונגל בתכ ירסיקה
 יתערל רשאכ , םעטה תחשה יתלבמ וב רשפא יא יכ | , שחלה ינובנ לצא תואנ
 םגרתמה לכ הלגמד אתפסות ףוסו שרקמ שיאה קרפ .ל"ז םרמא תנוכמ תחא וז
 הזו בתכ וט'נופ תלמב יימורה .ךורעה לעב ןכו - , יאדב הז ירה ותרוצכ: קוספ |
 לצא ונאצמת םליקע םגו , ןומרק קיתעמ הל"יוקא היה וט'נופ יאה מ ונושל

 רשא ל'זו יניס רהב תשרפ םינהכ תרותב :בותכ ןכש ו"טנופ יאה ןמ = וניתובה
 םעו , סוטנופל וירבעל :סליקע  איצוהש המ אל ןילכוא ךצראבש המ ךצראב
 רמאנ ץראל הצוח הרופאה האובתה איצומ  היהש וילע :זעל .תצק הז .תויה
 הז םליקעש :ילצא : קפס ןיא םג + ..ונממ .ענמנ .והורוהזהש 'רחא .וכ  ותולצנתהב
 ירהו ,ומע ןושלב רבהמכ ינויב קר  ימראב שדקה יבתכמ קלח םוש .םגרת אל
 הארת הנמאנ תודעלו  .ונירפס ןומהב ימרא םוגרת ול אצמנ אל עדונה יפל
 לבא , תוימרא תולמה םש ןואצמְי ימרא המוגרת תויהב רשא תומוקמ המכ
 וינופצמ ועבנ אמק אבבר ק"פ הנה . ינויח קר אצמת אל סליקע םוגרת ירחא
 דודשאב רזממ בשיו ןיסחוי 'פ ןישודקבו , יהורמטמ ןילגתא ףפוי בר םגרה

 םגרת ה ,
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 בכר יבא יבא ןיחלגמ קרפ ףוסבו , ןצחורל לארשי תיב ןובותיו ףסוי בר םגרת

 םאמ יכ ןעי קלח קרפו ,'וכו לארשיל ןוהל בטד יבר יבר .ףסוי בר םגרת לארשי

 ןידה אמע ץקר ףלח 'וכו ארק יאהד אמוגרת אלמלא ףסוי בר רמא 'וגו הזה םעה

 ףסוי בר םגרתמרכ סרהה ריע יאמ תוחנמד ארמג ףוסו , דוד תיבד אתוכלמב

 רפסמה לדגי אוהה םויב הלגמד ק"פו ,  ברחימל אריתעד אשמש תיבד אתרק

 הפורע  הלגע 'פו , (* "וכו איהה אנדעב 'וגו אמוגרת אלמלא ףסוי בר רמא

 םורב ןיטישו אתירבד ןותנמד אמכ תשש בר םגרת םירוברה הנישעת רשאכ

 יתג ירמ ירא ףסוי בר םגרת 'וגו יכנא רקוב יכ רדומה ןיב ןיא קרפו , אמלע

 ןתנוי םגרת הינפב קרי קורי ותחיתפל ךומס םלענה תור שרדמבו , 'וכו אנא

 םאצמת רשא תוימרא תולמ לש | תורמ עבש הלא ןה ; הפנאב לובני לבנימ

 א"בטירהו 'זנה ק"בד ק"פ  תופסותה ילעב ורמאש ומכו , ע"ב ןתנוי םוגרתב

 הוה רוהנ יגסד םושמ םוגרתב ותואיקב בורל ףסוי ברל םתוא וסחי + הלגמד ק"פ

 םימעפל יכ רמאנ ןכ ומכו , הפ לע םרמאל יאשר התא יא בתכבש םירבדו

 אמק קרפו ריעה ינב קרפ אתיאדכ ימנ והיאד תשש ברל הזה םעטה ןמ םוסחי

 הלימה תשרפ ר"בב אצמת סליקע תורוא לע לבא ,הוה רוהנ יגס ארתבד

 ןוכנ יתלבו יחצנ  תורומה תוינוי תולמ , פוקנא סויבא םליקע םגרת ירש לא

 יתוהלאל יארכ ואולמו םלועה ןיא אוהה בותכה לע ל'ז םרמא והז יב , רספתל

 רשא ןורתפהו . ינומכ םייקתהל יד .םהב ןיא ודחי םלכ םיאצמנהש רמולכ

 , סונקי םאית וגיא ירש לא ינא הניט"נטסנוק סופד שמוחב םינויה םידוהיל

 , תושעל ץופחיש המ לכל יד וב שיש לא "יקלטיאה וננורתפכ ועמשמ

 הרומה רוריה ררה סליקע םגרה רדה ץע ירפ לוזגה בלול קרפ ימלשוריבו

 . ארקיובו , ררה ךורעב ןייע גורתא הז םימה לע לדגה ץע רמול הצורו םימ ינויב

 תולט ןהש , ןיריכמ ארטצמ סליקע םגרת םייחו תומ ונות לא תשרפ הבר

 םיפואנ הלבל .תרכזנה השרפה ףוסל ךומס םג ,  ןיכסו דוורת ינויב  תורומה

 אילבמ איהד ושורפב םייסמ שרדמהו , ינרופ האילפ םליקע םגרת (גכ .לאקוחי)

 ךורעב ןייע , ףואנה ילב רמולכ םיפואנה תא הלבמ איהש ונורתפו |, אירייג

 םירמש לש ריג הזמ תויה רשפאו , אתתא ריינ השא ףאונ .םוגרת יעיברה רג
 רג .ךורעב ןייע , םירמש הולק ל"רש תונברקה לכ קרפ תנשמב רומאה

 / ןיערוק יא .תרמגב ןיחלגמ ולא קרפ ימלשוריבו . ןרפו האלפ ךורעבו ינשה
 .ל"רש הא"יסנתא סליקע םגרת תומלע ונגהני א"י השרפ ףוס הבר ינימשב ןכו

 תומלע ךינמש הירל קוספ םירישה ריש שרדמב ןכו ,  תומ וב ןיאש םלוע

 תומלע ןיב .לירבה .אלש 'המיתה | ןמו , הא"יסנתא ..סליקע .םגרת תופפות

 תומלעל ארל
 ןידיימ וניפס 'יכ ליזיפ 5) ףסוי ככ סגרת וכרכעי )5  ריד יו כ"סוי/ 'פ למויו : (ספסוס)

 :יסספד ו"פ ףסוי ככ סגכפ ולכפי  סוכג סיסמ תוכלחו . (סניפס 'יפ ינכוכ) סנינוגת כ 9תכר יכרוכו

 ( ) =: ןולספי .פיקיד5 יעיסר | יסכנ
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 , ת"יחל א'ה ןיב ליבה אלש אצמת ק"פ ןישורקד ימלשוריב ןכו . תומלעל
 שיאל תפרחנ החפש איהו אביקע 'ר ינפל םגרת רגה סליקע תה ןניסרגד
 תפרהנ ותחסנ ולאכ , תופירה וילע חטשתו רמא תאד המכ שיא ינפל השותכ
 םרמא אצמת 'ז קרפ האפר 'וריב .יכ השקיש הממ הז ןיא מ"מו , :א'הב
 ןכו ,  םילולח .םילולה שדוק .ת"יחל א"ה ןיב .ישרד ןנבר יענמתמ אל ל'ז
 זמר תוצמה הלא אתיא לורג- ללכ קרפ תבשרו ינש רשעמד ב"פ ימלשוריב
 הלגמבו . בא ךורעב ןכ םג הארנכ , ת"יחב חלא בתכנ ולאכ תובאלמ ט'לל

 ןיכתחנ תוכלמ .ירבד לבש ר"א , ותלודגמ והוכתהש לאינד הז ךתה ורמא
 תוילחלוח אלמ םבלש םיללוהל , יתרמא הבר" תומ ירחא שירבו . ויפ לע |

 רבכ ברע ולוקש ימ לע .ילשמד אתקיספבו , תובשחמ ךורעב שרפ , תוער
 םייסמ סליקע ירבד רחא 'זנה ק"פ ןישודקבד.והזו , ךננחש הממ ךנוהמ 'ה
 השותכ שיאל תפרחנ ,םימכח ינפל השרפ ןועמש יברב רועלא יבר רמואו
 ןושלב ןירבעמ רציכ 'פ ןכו , ילעב  תופירה ךותב .אמיתד המכ שיא ינפל
 , לררחב ןידרת זומרל ןכסמ רוטב טפשמ רוש םרמאב א"הב ת"יח ורימי םיזמרה

 תילטמ הדנ שירב ןכו . לד רה אלא וניא ןכסמ ,רוט תועמשמ יכ םע
 ריפב ינש רשעמד ארתב קרפו: , טוח ונממ ההמנש םילכד ח'כפו , ההוהמה

 תולהאד ןורחא קרפו , ההממו דיס .איבמ ןמוקמ והזיא קרפו , ךפושו ההממ
 ינשו ןושאר ההמ ךרע ךורעה לעב יפל הלא לכ ,  .ההממו הרבכל ןתונ לוח
 בויא םוגרתמ ועייסל ךל שיו החממ םעמשמ יכ , ת"יח ןיריבסו א"ה ןיביתב
 ומכ אוהש הידיב .אתהמ יהולע אהלא יתיי ודיב הולא איבה :רשאל ב"י
 םרמאב , א"ה תחת םימ תרשחה תיח וניבה תינעתד אמק קרפבו . אתחמ
 ירק תרשחה ש"ירא ירש תכשחר ף'כ לוקש םיבעב םיקתמתמה םיה ימ ןינעל

 ןירב רשאכ חסונ ףולח וא תועט ינפמ ונניא ולכ ָהז הנהו . תרשכה היּב
 ןכ לבא , בהר שרושב גויח םכחה לע הכרבל ונורכז יחמקה המה תמא
 = ךרד לע , .א"ה .ת"יחלו ת'יח .א"הל ןירוקש םמוקמ עבטב ןושל ינעלנ שי
 ן"יפלאל ןירוקש דמוע ארוקה קרפ םירוכזה ןינועבטו ןאש תיבו אפיח ישנא

 תאירקב ורבח תא אוהה םכחה םש חיכוה ןכ לע יכ , ן"יפלא ןי'ניעלו ןי"נוע
 הביש שיאב הז יתרכה רבכו , 'הל (* יתיכחו ה"הגה

 ו 4 | סז  ןיכעכ דיגסמ יפ ךשס5 52 (*\
 ע לאשנ ותויהב רשא איי"לופה יאצוימ = ,וסכק רפס קוחפ וסויסכגמ  יטנסד ככלל
 ,  הנידמה גהנמל התוא םחימ ,היה הבסה םי6 ונפל = ויתוכימזכ לכוק סיס 796 סוי

 0% 6 ופכו תטרפ ףסיפמ | רזעיל6 <'  סיפפס
 ךכב וגהנש ,לארשי ץרא ימכת תצק ןכבו | ףונתכ ךו גיפסו ס360 תוקרכס )2 ךילע
 תצקמב .םינתונ אתכמסאהו שרדח רצ לע = ויה ל'סכ , "ומ ומכ וסס ף'כס יונכ תלירק
 סעפ |. םירסמכ .רזעיל6 'ר יסי\ . וגסנמכ
 ןתנויש והזו , תרוסמלו םארקמל םא תולמ ויס סנעמכ פכוק ותוס עמש תרתמ

 ירתא םרהה ריע  םוגרת ביכרה לאיזוע ןב ויכסכ וינע קרפ 16 ,  סו5יכ כלל כוזעת וכ
 0 למכופ םיפפ רמס וכ תפרמכ סננקכ ופוכסנ
 אתרק ורמאב ל"ו י"שר  וילע רכוש .ומכ ישכר : ינכוקת 53 בוק סג ינכרכת 55 ךככ 6

 ו

 ת בד בי ₪
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 | .תוחנמ ףוסב םג וילע אצמת ךרדה הז לעו , ברחימל אדיתעדו אשמש תיבד

 \ .אוה אשמשד אנשיל .םרח יאהד עמשמ יאמ (סרח ךרע ואיבה .ךורעה לעבו)
 | תפרחנ יאהד עמשמ יאמ .ורמא תזתירכד ינש קרפ ןכו .  סרחל רמואה רמאנש
 : ונילהה הליעב ירי לע. התיירבמ תינתשנש .י"שר שריפ) , אוה ייונשד אנשיל

 | הנתשנש תופירה ךותב :, שתכמב ליואה תא שותכת .םא רמאנש , (השותב
 = ןמ .קפס ילב לכהו 0 ףולחהש יהה  ,'השיהכ ידי לע
 | .רמואה קוספ  לעש ארוע -ןבא םכחה ירבד:ולטב יכ ןפואב ; ונרכזש .דצה

 ןתנוי לא הזב זמרש , ת"יחב א"ה ףילחמה ןמ אמיתה : ונושל הזו בתכ סרחל

 | , = ראמ רבדה ולא בורק םג ..רכזנה תוחנמד  אדומלת .םתסו :לאיזוע .ןב |

 | אצי\ הזה :עזנה מ  יכ ,ונמע . ינובנו םירצונה .יליכשמ לצא  בטיי יתעדלו
 | םיעבשה תקתעה תויה םע , חוליש אבי יכ דע םהילא קיתעמה םכחל .רטוה

 ול .רשא  רמולכ = , ולש אובי .יכ .דע ולגרל רנ .הנאצמת תובֶר 'םימעפ רשא

 | .ןג קוספ הבר \ רישב דוע :ול הארה , סליקע לא .בושנ ךא -; רכזנה טבשה
 ןוטרקפ ךורעה תסרג יפלו ,  אתקילפא סליקע = םגרת המקר/ ךשיבלאו לוענ

 \ ; ןונוספרק  ןונירייא סלוקע  םגרת = םפרכ רוח רתסא שרדמבו ןוטקלפ

 ,האיכמטסא סליקע םגרת שפנה יתב השא המב קרפ תבשד ימלשוריבו

 ,הנוממה קרפ ימלשוריבו , שפנה תיב לע ןוהנה רבד ךורעה שורפכ הרומה

 ,: תודמ הרשע שלש םלכ "הלא אלה ;  סדפמל סליקע םגרת אתשרבנ .לבקל

 | םישרדמבו תורמגב ול דוע .יב קפס ןיאו . רומאכ  םליקעל תוינוי .תולמ לש

 , לנוי לבא .ימרא היה אל  םליקע  םוגרת יכ ,  ררבתהש .ןפואב ,  הנדבלמ

 ..אמוחנתה .רמאמ ףוסב ןכ םג הארתש ומכו = , ןוי םעמ היה תמאב  אוהש

 | .סוליטרטסאל תהנ .ול רמא סליקע לא  רבדמ ותויהב סוניירראש  רכזנה

 :אמק קרפ ימלשוריב אצמת הולו ."הנהמ .ןוטלשל תהנ ונורתפש | הנונא

 וריתה אל םירפסב ףא רמוא לאילמנ ןב .ןועמש .ןבר ינתד איהה יבג .הליגמה

 \ .ינפל  הרותה תא םגרת רגה סליקע אייח יבר  רמא , תינוי אלא ובתכיש

 היה הוש ', םרא ינבמ תיפיפי ורמאו ותוא וסלקו 'עשוהי יברו רזעילא יבר

 | ינויל הכרבל םרכז םהמ סחוימ \ אוה  יפויה ראת רשאב ול יואר חבש

 | ומכ אוה הפי הנמאה יכ , תפי לש ותויפי .הלגמר אמק אקרפ' והוארקש

 , :םשב והבא  יבר ירבדמ .טרפבו ,הלא וניקרפמ יניִמש קרפ ףוסב ונחכוהש

 האצוי השא המב קרפ תכשד ימלשוריו .אָמְק קרפ האפד ימלשוריב ןנחוי יבר

 | :ףיסוהש המ םע יכ . הל אוה  טישבתש יינפמ תינוי ותב תא דמלל םדאל רתומ

 | תינוי היתנב אפלמ יעב והבא ברד ןיגב רמאו אב רב .ןועמש עמש : רמאו םש

 ,:ילע אובי רמו והבא 'ר עמש רמואו םייסמ אלה , ןנחוי יברב הל .ילת אוה

 | .סליקעו סולקנוא יכ לע  רורב תפסות ךל הז םגו , ןנחוי 'רמ היתעמש אל םא
 שאר אניס '] רברכ , ינוי דחאהו ימרא דחאה הנושמ םמוגרתו ליאוה , ווה ירת

 | דומל |
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 תוחכה לע הארוה .תולדבנה תולועפהש 'ה רמאמ שאר ירזוכהו 'א ןפוא: '\ דומל
 ,.ליעומ רעש וז קרעהב יתחתפש יל המורמכ יניעב דאמ הקיו ,:ולדבנ-םה םנש
 ו:ךלמ ילביהב קר.הנניא חנמא :רשא הלכ : הל"יוקא תקתעה .ךריל ןמרזהב :יכ
 םרמאמכ הל"יוקא יתפש םג :. הנקבחת יכ ךרבכתו םיתואנ םישודה הנממ הארת
 יכ- , םימש :תוכרב ותאמ :ישארל התאבתו רבקב תובבוד :הנייהת 'קלח :קרפי:ל"ז

 ונימכחב בוט לע רבזהל וירוענ ר"שנכ יתשדח :ולומהל םינש-ו"סה  ףלא ירחא
 םיירבעַה םישורדה רפסב תוארל לכות טעמלו .'ונל תויהל םימעה ןמותוא לידבאו
 ו: י ב "ו ג'ב + א.ןומגהה תרודהמב ןכו ,וירובחמ ישילש קלח ירצונח קיתעמל רשא

 ןיב ןיחבהל-הל"ֶיוקא .םוגרתמ -תובר תולמ- ואיבה םהינש 'יכ הרותה :ןורתפ לע
 הנושארה .ותמרקהב .רכזנה קיתעמה בםתכש המ יפל .הנה יכ :. התלוזל ותקתעה
 וילא* םדוקה רודב חיהש וג ?י גיר ו א :ירצונה םכחה ;  םימיה  ירבד רפסל
 'ומסרופמה תוינויה תוקתעה = עברא 'םידומע .העברא לעב רחא רפס לע ץבק
 רשא (* ואיצודואיט לשו סוכאמיס לשו הליוקא לשו םיעבשה לש ּונייה ,םלועב זא
 ןומגהה בתכש המ ופלו 'א רטאמ: 'ח קרפ םהילע ונבתכש המ .רוכזת ןידה ןמ
 לעב רובח םינומדקה לצא דוע אצמנ רכזנה ינשה ורפפב ו טי ו ג "ו דנ ומ

 : םלצא התע 'מסרופמה ונייה , תורחא תוקתעה :יתש ופסונ ובש םירומע \ תשש
 רמא אוה (תרחא תעד םירצונה תצקל ייתעמש :יכ םע) רשא  קיתעמ ייונכ ילב
 םינומדק םימיל התוא אצמ ו א"י רוב ךןנהוי ארקנה םהיאישנמ רחאש

 תרחאהו ., תינוחירי ונויה הני"טנוקירו הוארקי םתצק הזלו: ( וחירי ריעב הנוממ

 יכ םעו =; ונרכזש .תוקתעהה 'ד ךותמ .רכזנה ו ני "גיר ז א אוה איצוה רשא'
 תוקהעהה רתי לכ רכזנה תינוחיריב זא ינמ ורחב םירצונה ינומגה .השא ירחא
 יבוקנמ :ןמשחו :לודג םכת: היהש:רכזנה קיתעמה אלה ,  ןומהה ךותמ- ומח .ופפ
 וישורד רפסב ןכ לע יכ , הרקח םג הניבהו הליוקא תקתעה האר םירצונה תישאר
 ןומגהה ןכו .+ הנלכ תוקתעה רתימ םג הנממ 'תולמ תצק איבהי ןמדזהה יפכ 'הכזנה
 יעיבש יט"נימילק רויפפאה תבשכ הלאה תורודב רשא .תרכזנה .ארודהמה לעב
 ארקנה י"מורב םירפסה  יזנג לש לודגה תיבה לע הנוממ היה ותובלמ אסב לע
 תרכזנה.ארודהמב ןכ .לע יכ יאדוב םש םתוא האר : , שדקה ןומרא םלצא םויפ
 איבטאוהש ומכ ..רכזנה קיתעמה םרכז אל רשא הנממ  תולמ תצק איבה:ולש
 , ןיעה םתפוש אל רשא הרותה ישרפמ םינוי ירפסמ םירבד תצק :ןכ סג הב
 קיתעהל הארא , הלאה 'םימכחה ינש ירובה ינפל תחקל הנפאש 'ה:ינכזיו םאו
 ונריב םירחאל ויהו ,  הליוקא ירבד תא ואיבה םב רשא .תומוקמה לכ תא םהמ
 נינומרק .ורכזש סליקע .ירבר םע

 חרפו. הזמ- רותפכ דעלו  תואל ךילא .תתמ א אל התע תעל הנהו
 והבו והת יב בתכ 'זנה ותרורהמב 'זנה ןומנהה  ,ונממ-:םהב יתטקל.רשא" הזמ
 םגרת | +

 ( ) : ת'פ ליע3  ןייעו סידוסי סתטלש : (ספסוס)
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 . ךשמנ הארנה יפל רשא , ןיאו לבה רמול הצורש ןיתוא יק המוניק סליקע םגרת
 | םליקעו סולקנוא םהינש יכ ש"כ , אינקרו אירצ םגרתש סולקנוא תנווכ רחא
 'רו רזעילא 'רל שרח רימלת הזו ןומדק רבח הז , דוע רוכזנש ומכ רחי ואצמנ
 . םימעפלו , ימראב סולקנוא תובקעב אצי ינויה ומוגרתב אוהש קפס ןיאו . עשוהי
 . .רמאמ 'ט קרפ ונרכזש ומכ הרותה תא םגרת אוה םג רשא ע"בי תובקעב כ'ג
 תוארקמה הצקב רשא ימלשוריה םוגרתב ןכ םגו רכזנה ע"בי םוגרתב יכ ןעיו . 'א

 . / הזה קרפב רומאה אמלע םורב ןיטישו אתירבד ןזתנמד .המכ םוגרת יתיאר אל
 היה הבזמה םא ןינעל"ןמוקמ והזיא 'פ יולו בר תקולחמב אצמנֶה םוגרתה ןכו
 . ינבתי יולו .אחבדמ ינבתי היתנסחאבְו םגרתמ ברד ואל םא ןמינב לש וקלחב
 = , (םנמזב םושר םוגרת הסונ לע קר ןמצע םעטמ וננוא יתערל רשא) אשדקמ
 .אצמנ חרכהב יכ יתללפ ; רכזנה ימלשורי םוגרתב אלו ע"בי םוגרתב אל ונניא
 'וכו ןזתנמד המכ םוגרת סחי הפורע הלגע קרפב הזלו , רחא חסונ םג ונמעב זא
 . הז יארכ הז יאר אל יכ , ונרכזש םימוגרתה רתי לככ ףסוי ברל אל תשש ברל

 תמכסהב סליקעו סולקנוא הלאה םידיסהה םימכחה גוזש ירחא םינפה לכל הנמאה
 = םוגרתב םג ,  רומאכ ןיאו לבה והבו והת 'תולמ ורתפ עשוהי 'רו רזעילא 'ר

 - :אינקרו שנ ינב ןמ אירצ איהבו איהת תוה אעראו יתיאר רכזנה ימלשוריהו ןתנוי
 רכונה ומוקמב רכזנה ןומגהה ירבדל ואיצודואיטו םונ'אמיס ףאו ,ריעב לכמ
 . .ךל ; םדא יכיסנ הנמש.דחי םהש ; רכזנה סליקע תקתעהל תונוש  תולמב ומיבסה .
 . .ינוימרל םייח םיהלא ירבד םכשמב הרוצו .רמוח םתוא םישרפמל םהל רומא
 הזב וניבי אל םתרות רובכמ הליחמב יכ , תופלהתמה ויתורוצו ילויהב םינויה
 = 'טשפה ר"ע הצרנהש אליעלד ה"כ 'פמ תעדיש המ רחאו . וניהלא תולועפ לא

 אב הזה קוספהש רמול לכות , םדק ימיב רמא ולאכ אוה תישארב רבדב
 שממ לכמ קרו רוענ היה ץרא . אוה התע רשא תואיצמה קלח יב ריגהל
 היה אל , רדעהו ךשוח וינפ וסב תואיצמבש ךומנל רעושמה םוהתה ןכו ; םצעו
 = תפחרמה וניתובר ירבדמ י"שרפכ ודובכ אסכו םיהלא חור םא יכ םלועב רבד
 "ללוכ אוהש םימ .ארקנ וארבה ירחא רשא אצמנה ינפ לע המודמה ןוילעה ריואב
 \ .ארבנ אל ול םדוק רשא רוא יהי רמאו 'תי אוה חתפ זא ,ץראה לכ תא ףיקמו
 םוקמב םוהתו ךשוח יכ רכזנה ומוקמב רכזנה  ןומגהה .בתכ הפיו . המואמ לכ
 וישורד .רפסב רכזנה .קיתעמה ןמשחהו . (* ןיאהו ספאה תארוה קר םניא הזה

 רומאה

 לע ולוי סילקזגס .ןכחסו = סינעס יכ תכטס תכגסכ ע"פס 'יפס ךכדס לע רמספ וא : (ספסוס)
 ?ונעע סיתע5סו סייתס סע קפרכנ 69 זככמס וכויסט רפיכ ינטס קוספכו , דסי .ופרכנע זכרמסו ככוסס
 < "וש סנסו יפישר וטוריפ ו) ךמסע וסכו וסת סנסו ץכ6ס תק יתיסכ ,'ד וסימכי לכדכ , וסכו וסת סתיס 6

 םינקרו שנ .רכ ןמ, םוד5 'זגס 'ימוגרתס יפכ סז ילסו ,רכדמס למככס סנסו יתוכ ודדנ סימטס ףוע לכו סדלס
 יסג רסס ךעפסו , תודוסיס לדסכ ססינפ לע ו סיק6 םוכו ץר(ס כיכס ווס סימס יכ רליכו . ריעכ לכ ןפ

 |( ) + 'ולו ן6 יסי סיק)6 רמ6 16 , לוק סוס לפסס קנס ינפ לע 'יס ךסס ללוכו וכמלכ תוקכננס ןמ לוס
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 הצורש - ןוא"ילאגארטסא םגרת הל"יוקא  אוהש םיספ תנותכ רואבב .בתב .רומאה

 תואנ שורפ תמאב אוהו , םילגרהו םידיה יספ ונייה םיספה דע הכורא רמול

 רב ונייה םינוקז ןב בקעי יניע הארמל ףסוי תא ראת בותכהש , ןינעל דאמ

 תורמה רפסמ ח"יפ 'ד רפס ףוסולפה ירבדל רשאכ . יירוחשו ןקזכ בשוימ םיכח

 ויבא הזלו ,המהב ותלוגסו םיקדוצה תומולחה וילע ורוי וא"ימידביאל תולודגה

 לצא הגוהנכו , תעדה יבשוימו דומלה לא םינותנה גהנמכ הכורא תנותכ ול השע

 התיה ןכ לע יכ | , עזיב הורגחי רשא הא"יציניו הראופמה ריעב הלעמה ישנא

 םיספ ל"זו ר"פ השרפ ר"בב םג יתאצמ  ןכש יתחמשו , ךרדב ותכלב םג וילע |

 ארקנה םירכזנה תשלשב ישילשה ינויה קיתעמה םג , ודי ספ דע .תעגמ התיהש

 ל"רש הטא'קינאמ ןכ רתפ , םירכזנה םישורדה .רפסב יתיארש המ יפל סוכמיס

 בותבה .בטיה ןבוי הזה .שורפה ןמ הנהו . ריה תספ דע תועורזה יתב םע

 תנותכ הילעו רמתב רומאה אוהו , ל"ז ק"דר רשיה שרפמה ורואבב .ךבתסהש

 ותואכ אוה ליעמ םתסד , םיליעמ תולותבה ךלמה תונב הנשבלת ןכ יכ םיספ

 רבדב שודחה םג .  תנותכה לע ןכ יכ םעט והזו , לגרה דע ךורא לודג ןהכ לש

 לא וישובלב ותוא תכנחמ התיהש אוה .לאומשב ומא ול השעת ןטק ליעמו

 אוהש רב דופא רוגח כ"ג היהש ומכ , הולאה תדובעב שרדנה תחנהו בושיה

 'וגו ןמגראו תלכת יושעה ג"כה דופא רשאכ יכ . תרכזנה הנווכה לע גהנתי ידע

 / אדירג דב לש ומלצכ ותומדב 'יאשונה ןכ , תמאּב השודקהו הלעמה לגוסמ

 רשא , השודקה לא וב םמצע םירבעשמו םיכירדמכ םנה שורק יתלב ותויה םע

 בורק , דב רופא רוגח דודו , דב דופא יאשונ בונ ינהכב ונאצמ יתעדל ןכ לע

 אב קרפ אתפסותו שדקמ ילכ תובלה ד"יפ ףוס ל"ז ם"במרה בתכש םעטה לא |

 תלעב רבדב לאומש לע רמאנ רוע ןכו . ונמיה לבקתמ רתוי הרואכל םג , ול

 לע אושנ ותויהלו , ךורא שובלמ ל"רש ליעמ הטוע אוהו הלוע ןקז שיא בואה

 ארקנ םיימורל ןכו , וידמל לעמ ורמאכ לע תרזגמ ומש הז ילוא םידגבה רתי

 הלגנ םנושלב הרומה ם"לאפ תרזגמ אוהש םלצא ךורעה לעב בתכש וא"ילאפ

 הילעו  וילע רשא םיספה תנותכ שרפי תנותכ םשב דאותי רשאכו , םסרופמו ,

 יפכ ירימ ליכשמ .ארוק חקת םליקע לש הלא וימוגרת תשלש רועו ---- , תנותכ

 , הכאטפיא םגרת ןיק םקוי םיתעבש יכ . ינאנהו רכזנה ןומגהל יתיארש המ

 ושנוע לבקי אל ועשפ ילב ויחא תא גרהש ןיק ונייה . (* םיקלה העבשב ל"ר

 הרובח יב השעו יב עצפש ליבשב רענ יתגרהש ךמל ינא , םימעפ עבשב קר

 , םימעפ עבשו םיעבשב ישנע .קלחתיש ש"ב אל (םיעבשה ןורתפ תארוהכ)

 סולקנוא .ךרד.לע לקהל אציש האנ שורפ תמאב הזו , ונשיגרא אלש ןפואב

 לחוה זא . תששב השע םימי תשש ומכ םיתעבשב ועמשמו ,ןירד העבשל םגרתש
. 

/ 

 וגו
 ( = ) : סיקנת 'זכ ופופ רקפס ונ"יפ6)ק ספרו : (ספסוס)

. 
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 ולחהש םעטה בתכש ע"אה שורפכ לחתוה זא ל"ר ,-תכריא יט וט םגרת 'וגו

 .םיעבשכ אל ,ןיזרזמ סולקנוא םוגרתכ אוהש .ינימסילפוניא ולע !ישומחו . ללפתהל
 ה"רהמכ עומשכ יהיו . ובושי יעיבררוהו אוה אלמ ארקמ .יכ ושימח רורל ורתפש
 .והאנה רכזגה םיהעבש .רואב תא ל"ז יל"יממ חמצ ר"רהמכב ו"צי הילא םחנפ
 הסה השועו בותכה .ח"לפ .'ד רמאמ םירקעה  לעב .תעדל והומכ אצמנ רמאיו

 דע. קר .הברמל 'קלחתי .אל ויאנוש .לע ןועה תדיקפ.יכ וב .ןוצרהש 'וגו םיפלאל
 .ל"ז םרמאכ .תורוד .יפלאל .והקלהיש .הז .רסח השוע ויבהואל לבא  תורוד העברא

 טעומ .ערפנ ובהוא .תחא תבב ונממ ערפנ ואנוש זוז ףלא ורבחב .השונל לשמ
 םרמאכ , עמוש התאט ןושל לכב רתפ העמשמ םגרת תלמ יכ עדונ רבכו . טעומ

 הוה .ןמגרותמ סולקנוא םגרה םתוניב ץילמהו ,.ארסח בר המגהת .יבתכ-לכ קרפ
 :הוחל .םולקנוא וכ ונדיב ולעי :הלא 'םיללב הגה דע רומאה לכמ הגה .-ןוהיניב
 ימראב .םגרת, אל .םליקעשו ., הליוקא  אוה  םליקע  אוהשו = רוחל -םליקעו
 ךרוצה  יפכ ..םירפסה  תויעמ .ןקהי . לובשמה .ןכבו .,.ונרכזש .ומכ ..ינויב ..קר
 ןושלב .יכו םיפררג . תומשה ינש ז"בע יב רמוא רמאי .תורובגב םאו , תפוכיהו
 אלה , םולקנוא ארקנ םליקע ילבב ןושלבו .סליקע..ארקנ .סולקנוא. ימלשורי
 ,.המהפ אצויכ םהיתודלותו וארבנ ןיפוצרפ וד .קפס ילב ."יִרְכִזנה םימגרתמה
 סליקע םגרת .רחא אצמת םימעפל .םגשב הנה .הזה תמאה .ךל ררָבתה יראו
 הז .ימינפ .סליקע .םגרת ינומלפל שורק דהא רמאיו א"כ .ר"בב ומכ תירבע -הלמ
 ,ונורתפ בתכו .ינויה טימשה רמאמה לעב יב .טפשמל .בושחת , ןושארה םדא

 פסכ תויבשמב  בהז  יהופת שגיג תשרפ שאר ר"בב אצמתש המ .ןכו , וננושלב
 אסרגת םא , ןחלש סקסיד .י"שרפו ףסכה ןירקסרב בהרד ןירוזח רגה .סלוקע םגרת
 תלמ ונילא .ועידוה רמאמה לעבל קיפסהש ונויה . רכזנה ןימה הזמ-אוה .הנופנ
 רמאמה ראשו , וק"סיד .יקלטיאה זעלב .ומכ ןחלש נוי. ןושלב איהש .ןירקסיד
 רכזנה רמאמה איבה רקסד ךרע ךורעה לעב הנהו ,.ימראב םימכח ןושלכ .ורמא

 םג . הרותה םוגרת קר וילע ונעמש אל םלועמ יכ תועט ותויה ל"נו , סולקנוא םשב

 . ילעב םש ולעה ןכ לע ךשא , הליגמד ק"פ הארנכ םיבותכ םגרת אל יכ וננוא ןתנויל
 וב הארת אלה , והונעדי אל שיאמ אוה אצמנה םיבותכ .םוגרת . יכ .תופסותה
 ר"ב .תחסונכ  ונגיאש 'וכו אמאסר  ירוגנב אבהרד .ייוזח םגרותמ הזה .בותכה

 לע ל"וו םיבעה ואלמי םא .קוספ תלהק שררמב .השקי רשא רבדהו , ונרכוש

 ןוהל . ןואבנתי . אלד | ריקפא אייאיבג לע .םליקע ..םנֶרִת ..'וגו הוצא  .םובעה
 ונאצמת ןכ יכ ןהנוי אוה  ןוכנהש חסונב אוה תועט .יב .קפתסת לא ..אתאובנ
 . שמשה וילע .החרז רשא יאדו ידימ איצומ הז ארירג קפס ןיא םינפה לכלו , ול
 םתרגאבו ח"י קרפ םהיחולש תולועפב אצמנה ותואל הז הליוקאמ העטה ןפ םלוא
 ןיוש םתומש תויה םע :וילא אוה ךופהנ יכ ארוק  דירי ךליכשא ,ו"פ .םיימורל

 ינשמ םש ןבומה .יפכ רימהש ידוהי היה אוה יכ , תרכזנה ו"טנופ יאה ןמ םהינשו
 םתומוקמ
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 ינ"ורינו וא"ירבאלק םירסיקה ימיב היה אוה , רייגתנש יוג הזו םירכזנה םתומוקמ
 םליקע אל ימראב הרותה םוגרת מ"מו . סוניירדא ימיב ויהחא הזו ןברחה םדוק
 יפמ הרותה תא םגרה רגה סולקנוא ק"פ הלגמב אתיארכ סולקנוא אלא ורמא
 ךורב רבדכ רמאקד יפמ יאה שרפל ןפוא םושב ןיאו = , עשוהי "רו 'חזעילא .'ר
 ומכ םמש לע ארקי םוגרתה כ'אד , בתוכ ינאו והימרי .ילא ארקי ויפמ הירנ ןב
 והוללהיו והואר יכ םתמכסהב הנוכה קר ,  והימרי םש לע תורכזנה תואובנה
 הכרבה תאזו תשרפ ףוס אתקיספב ררבתה ןעיו ,'תיפיפי סליקעל ורמאש :ומב
 וניניעב השקי אל , דומלה לע דקש םהמ םינומשב רַשא הנש כ"ק יח ללהש
 ירחא :םגו 'זנכ ןבוחה םדוק  ןקזה ג'ר ימיבו וימי ףוסב רכזנה סולקנוא אצמה
 'רו םולקנוא אוהש היכומ דע .כ'ג ונל שיו ,  עשוהי 'רו רזעילא 'ר ימיב-ןב
 - ןיחלגמ קרפ ףוס ןטק דעומב ןניסרגד , ןקזה ג"ר תומ העמ רחי ואצמנ רזעילא
 ופכ רזעילא 'ר םהל רמא ותיב חתפמ :ואציש ןויכ ןקזה  "ר תמש השעמ
 ותואו , ןקז ייפ לע וניפכ רבכ םהל רמא  ללוגה םתסנש ןויפו , םכיתוטמ
 ונניאש קפס ןיא אריגנב ודוד סוטיט תא הלעה רשא ןיקזנה 'פ רכזנה סולקנוא
 , תיבה בירחמ סוטיט תומ ירחא רע רייגתנ אל אוהה סולקנוא יכ , עודיה הז |

 יקובדיאל יאוהמ היל רמא אריגנב סוטיטל היקסא ירוייגאל אעב םתה רמאקד
 סוטיטד היתחא רב ותויהל ג , סוקינלק רב יוול םשה וילע חרוי דועו* ,'וכו והב
 לכלו . תערה רמוא יפל יימור היה ויבא ןכו תיימורה הימא רתב :סייח היל תיא
 ונממ רבד םירצונה ימכח ןיב ונעמשבו , חליוקא אוה סליקעש רוכזנ םינפה
 = + תסכרפאכ וננזא השענו ונשפנ וילא גורעת

 : הנוהכה ידגב תנומת לע .וגישרפמ תוקולחמ

 לע .ל"ז םיקסופהו םישרפמה ונימכח תועד ץבקל קרפה הזב.יתנווכ ומ קרפ
 , תקולחמ םב לפנש םתצקל וא םהל וכרעי תומר המ הנוהכה ידגב = =

 חקלי םאו ,  המואמ םתלוזל הזב אצמנה תערל םיכשמנה םיקרפב שקבנ כ"חאו
 י"'שר .בתכ ליעמה .תודוא לע הנה:. ערכה רצ םהצקב הוערה שרפה לע םהמ
 ליעטהו רשבל ךומפ תנותכהש אלא תנותכה ומכ קולח אוהש הוצת תשרפ
 ם"במרהו ,  וב ףטעתי .רגב אוהש בתכו וילע גישה .ן"במרהו ןוילעה קולח אוה
 ןור םכחה .תעד :ןכו ., "במר שורפכ רבוסש הארנ ש'פ שדקמה יל תוכלהב
 שורפל םיכסמ הארנ תוגשהה לעב ר"בארהו  .הוצת תשרפ הֶרותה שורפב קחצי
 תרוצ :בהכ הוצת תשרפ ג"בלרהו . וישודחב יחרזמ .'ילא .'ר :םכחה ןכו :,י"שר
 ותצקמ שארה לכ סנכי םוקמ וב שי לבא ,  ללכ די תיב ול ןיאש העורי-ליעמה
 בותכה לע .הוצה תשרפ ינ"רופס הידבוע ר'רהו .  וינפל ותצקמו וירוחאל יולת
 , לוגע .היהי לבא וינפל וכראל חתפנ ראוצ תיב ול היהי אל : ל"זו בתכ ערקי אל
 לע םג --- . ינולח ול ערקו ּומכ וכראל חותפ .רבר לע רמאי ערקי .ןושל יִב

 םינומעפה |
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 םיכסה הזלו דחא ןומעפ םינומר ינש ןיב יכ בתכ י"שר וילושב רשא םינומעפה
 -ן"במרו ', יחרומהו ג"בלרהו ג"עק ןמיס ןיאשעב ג'מסו , ט"פ םש ל"ז ם"במרה
 א"נ רעש הדקעה לעבו , ןומרה ךותב ןותנ  ןומעפהש םכותב שורפ יכ בתכ
 תעבגמהו תפנצמה תרוצב ןכו --- . ותעדל ומיכסה הוצח תשרפ קחצי ןוד םכחהו
 ו"י הכרא ורמא ירהש ןכ הניאש ןעט ן"במרהו , עבוב ןימכ איהש שרפ י"שר

 ושארל ביבס רזוחו לגלגמ ושאר תא הב ףנוצו ףינצ ןיעכ התיה אלא , המא

 תעבגמה איה .ןרהאב הרומאה תפנצמה בתכ ה'פ םש ם"במרו 4, לפכ לע לפכ
 הב ןיפנוצ וינכו , רבשה לע ףפולש ימכ הב ףנוצ ג"פש אלא , וינבב הרומאה
 - בתכו גישה ד"בארהו . וירבדכ בתכ ג'בלר םג , תעבגמ תארקנ ךכיפלו עבוקכ

 = תוכירכ התוא ךרוכו הכורא תפנצמה יכ , הז לש והשעמב הז לש והשעמ ןיאש

 ונלש םיעבוכ ןיעכ אוה תעבגמה השעמ לבא ,  םילאעמשיה תוכירככ הברה
 ויהש רובעב יכ רמאו והומכ בתכ קחצי ןוד םכחהו , םירצק ןהו הלעמלמ ןידח
 , תפנצמ הרבעה ךרד םה םג וארקנ תפנצמה ומכ שארה תא תוסכמ תועבגמה
 ןרהאל .תפנצמ םוקמב םשארב תועבגמה בתכ תועבגמ םהל תשבחו קוספ לעו
 ןהיניב איגהו תועבג יתשכ ויהש יפל תועבגמ וארקנ הנהו , תועדונכ תוהובג ויהו
 < שארה ביבס הפונצ התיה תפנצמה לבא , ןורגה תחת ליתפב ןתוא ןישבוחו
 ןויכש רשפא תועדונכ תוהובג ורמאו , ל"כע ןמשה קוצי וילעו הלוגמ ועצמאו
 ןמיס ג'מס םג א"ביר םשב ןיטגד ק"פ תופסותה ילעבו . םינומנהה ואשי רשאל

 לש יכ ,הלדגב אלא וזל וז ןיב שרפה ןיאש ובתכ רכזנה א"ביר םשב ג'עק
 ןהכ לשו ,  העבגמ היורק חצמל ךומס ןיליפת םוקמ דע תדרויה טוירה ןהכ
 שרפ י"רו , תפנצמ היורק ןיליפת םוקמ ץיצל הניב ריישל הרצק איהש לודג
 םש לע תפנצמ םעפ התוא ארוק בותכה וזל וז ןיב שרפה ןיא םא םגש
 ומכ , עבוככ ושאר הב הסכמש םש לע תעבגמ םעפו ,ףינצכ ושאר הב ףנוצש
 תכסמד תופסות יקספב םגו , הוצת תשרפ וישורחב יחרזמה ומשב איבהש
 ץיצב רומאה ליתפה ןינעב ןכ ומכ -- , אליעלד א"ביר שורפכ אצמת םיהבז

 םגו ץיצה תוצק יתשב והוא ןיבחותש דחא ןונגסב ובתכ ד"בארהו ג'מסו י"שר

 םהישורפב קחצי ןודו ן"במרו , ףהוע לוממ  םישארה תשלש רשוקו עצמאב
 תלכת ליתפו ,ויתוצק יתשב בוקנ ץיצהש ומיבסה ט'פ ויקספב ל"ז ם"במרו
 ליתפה ןמו , ףרועה דגנכ ליתפב רשקנ היהיש ירכ בקנל בקנמ סנכנ ונממ הטמל
 ג"מסו י"שר ירבד הנהו . המואמ ורבד אל רקדקה ךרד רבועה עצמאבש

 תריתס בשייל ידכ םתרבסמ םישדוחמכ םהב :ןנובתמל ןיארנ הז ןינעב אליעלד
 "שרפמהו םיקסופה ןמ דחא םנ ןיא יכ אוה הברה וילע יתאלפנש הממו . םיבותכה
 רמצ לש הפיכ זגה תישאר יהלשב ורמאש ל'זח ירבדל םוקמ ןתונ , 'זנה ל"ז
 ליתפ לע ותוא תמשו םייקל ןותנ ץיצ הילעו לודג ןהכ .שארב תחנומ התיה
 ,הזב םיגנוש םתוא תתל יתפו הגושה אוה ינא ןפ יתארי יב יהיו . תלכת

 רקי



 וו
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 בתכש ל"ו 'ם"במרה לע םימכוחמה ויקומנב ו"ראק ןואגל יתואר דאמ יניעב רֶקי
 אינתד :ערו , םיחבוד ב"פב 'וכו הארנ היה ורעש ; ל"זו שרקמה .ילב 'המ י'פ
 וטימשה המל יתעדי אלו 'וכו תחנומ התיה רמצ לש הפיכ זגה תישאר 'פ ףוסב
 טימשה ברה יכ רמול ותנוכש םראבל ןיא הנהו . םכח יפ ירבד ב'ע , וניבר
 כ'אד , הפיב ל"ז םלצא ארקנה רחא ליתפ רכוש ליתפהו ץיצה לע ףיסוהמ
 < אלא , ןינמ וניתוברל וז ךמצע לע המתו םידגב העשתב הבורמ ג'כ וניצמ
 תרוצב םתטשו ל"ז םשורפ טימשה ברהש איה ו"ראק םכחה תנוב יאדו
 ונאצמנ ירהו ,רומאכ הפיכ אלא וניא ומצע לכ רשא ץיצב  רומאה ליתפה
 תטשל ותוטנב וניתובר תעד רגס םירבדמה שאר ל"ז ם"במר אוהש ןידמל
 י"שר אוה יכ רבדה תמאו . חתופ וירהא ןיאו וחלוזו י"שרכ והומדקש םינואג
 , עבוכ ןימב יושע אצמנו בתכ 'זנה וירבד ללכב זצ תשרפ םגו הוצת תשרפ

 ןושלו , עבוכ תומד  ורייצי םתומכ םיליתפ השלש ךיא יתעדי אל יבנא םלוא
 לע 'זנה 'פב ל"ז י"שר אידהב םג , טלחהב רורכ יצח | הרומ הפיכ םימכח
 השקי דועו ,  תפרצ ועלב ןי"רטליפ ןטק עבוכ תפיכ ל"זו בתכ 'זנה רמאמה
 תא םירשוק הבו רמימל והל הוה הימעמלד ןותנ ץיצ הילעו ל'ז םנושל ושורפל
 רברי המ תערל י"שריפ לע ל"ז יחרומ םכחה ישודחב . ירבע ירמו . ץיצה
 י"'ע תפנצמה לע תתל : ל"זו .בתכש ירוקפ תשרפב יתיאר הזה ליתפה ןינעב
 םש ול אצמנ אל הנהו , ש"ע הוצת תשרפב ויתשרפ 'וכו ובישומ היה םיליתפה
 שורפל ליתפה לע םירבד תצק המש ץירה רבכש תואל יל היהו , המואמ הז לע
 תישאר רמאמ םע בטיה םיבשיתמ םניאש שיגרה םכחהכ אוה כ"חאו , שח
 , שירחמכ היה ודיב הלע אל רשאמו , םבושיב לדתשי רע םריסהו 'זנה זגה
 הוצת תשרפב יכ , שממ וינפלמ האצי הגגש יכ רמול ןכ םג התא לוכיש םע
 בתכ יחרזמ אוה 'וכו .איפוכ ןירוקש עבוכ תפיכ ןימכ תפנצמ ל"ז י"שר ש"מ לע
 לש הפיכ זגה תישאר יהלשב אינתדכ עבוכ איהש הפיכ ןימכ שורפ ; ל"זו
 אינת ילתד הלא וירבד לע תושקהל ךילעו , כ"ע עבוכ י"שרפו 'וכו התיה רמצ
 < םינהכלו ג'בל: הוש איהו רמצ לש אל רב לש איה תפנצמה יכ אינח אלדב
 תדחוימו תלכת לש איה זגה תישאר 'פב ורכוש הפיכה תאז לבא , םיטוידהה
 היהש םירמואה הלא ונישרפמל דועו ,  ליתפה שורפ ל"זחל איהו רבלב ג"כל
 אלה יכ תושקהל שיש הארנ ,ףרועה לא חצמה עצמאמ רבוע ישילש ליתפ
 תוכלמ תרטע יבג םימלצה 'פ ןניכרפדמו , םיניעה ןיב ןיליפתה םוקמ רירטי
 , תבכעמ הציצחה יכ הנימ תעמש ןיליפת יחונא יעב אק אהו דוד שאר לע

 לש הפיכר אררג בגא השא המב קרפ תבש תכסמב ל"ז .יספלא לודגה רואמהו |
 ארמער יטוח רמצ לש הפיכ שורפו : ל"זו בתכ תבש ןינעל םישנב הרומאה רמצ
 רועש תועבצא יתש בחרו , םינק רדגו אכבש שורפ , אצוה יב ןדיבעו .ןלירגד
 ל'ז ךורעה לעב םכחה ןכו , 'ובו תחנומ התיה רמצ לש הפיכ ןנירמאדב ץיצ
 - ךרע | |
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 ארמעד יטוח איה השאר רמצ לש הפכ ורמאב והומכ בתכ יינש שורפב הפכ ךרע
 זגה תישאר 'פ 'ורמאדכ ץיצ רועש תועבצא יתש  בחורב תובע השעמ ןלידגד

 תאזה הפכה יכ םהינש ירבדמ ןבומהש , 'וכו חנומ היה רציכו 'וכו רמצ לש הפכ
 . ונייה הפכ התיה לבא ,דקרקה םג תוסכל רודכ יצח-לש  הפכ התיה אל ג"כ לש
 אוהה רצה לעש חצמה רצמ כ"ג תפקמו ץיצה .בםחורכ תועבצא יתש בחר ףקיה

 םתסד עמשמ םש ףךורעה לעב לש ןושאר שורפל ספא , רבוחמ .בהזה סט היה
 המצ לש הפכ סג יכ ןיבהל רשפא ןכבו , שארה תא הסכמה רודכ יצח איה הפכ
 = .רנרכזש זגה תישאר 'פד י"שר שורפ םג ול .הושיו הומכ התיה ג"כב הרומאה

 רמצ שרפתי'םוקמ לכב רשא:תלכתה אוה .ל"ז םה ורמאש מצה וכ עדונ .רבכו

 : תישאר .'פ םג ץ הרותה שורפב י"שר בהבש ומכ קורי: ועבצו ןוזלח םרב עובצ
 : ותויח רשפא יכ םע ץיצ ראותו -- , כ"ע אוה ארמע תלכקו ללח:'בתב' זנה נה

 ץיצמ ןינעמ אוהש ובהכ ע"בארה םגו קחצי ןוד םכחהו , ישאר תוציצב ןינעמ
 . הטונ תערה הנה | , המדמה הכה ובש חומה קלח לע ןותנ ותגיהל ו יןמ
 רחכו לילכ לע הרויש קפס ןיא רונו :,.םיציצ ירוטפו הרשה ץיצ ןינעמ אוהש
 השקו:', דבל :לוגע יצחכ בהז לש םט ץיצה תויה ירחא ןכבו ; שארה לכ ףיקמה
 םנמאו. ?שרקה רזנו" בהזה .ץיצ- הרותב ול רשא: הלא ויראה .ינש םעט המ
 טרפבו :ל"ז "ישרפמהו םיקסופה תאמ :אבומה אוה ותנומה לע .וניתוברל .אצמנה
 בהז לש טסט השוע ץיצה השעמ רציכ + ל"זו שחקמה ילכ תוכלהמ 'ט"פ ם"במרהל
 שרק 'הל'שדק ןיטש יתש וילע בתוכו , ןזאל ןזאמ. ףיקמ תועבצא יתש .בחר
 השא המב 'פ הלא :וירבר .ו"האק ןואגה וילע בתכו ,  הלעמלמ 'ההטמלמ 'ל
 אל "בתכ הוצת תשרפב ל"ז י"שר רופאה | תודוא לע םג -- . הכוסד ק"פו

 ול הרוגח אוהש יל רמוא ייבלו , ותינבת תומד אתירבב יתאצמ אלו יתעמש

 ובל רגנפ וירוחאמ ותוא רגוחו , םיסוס .תובכורה םישנ לש רניס :ןימכ .וירוחאמ
 ירבד איבה ג'טס ןכו , 'וכו ויבקע רע 0 גמו. דרויו םדא לש ובג בחורכ ובחר

 הרקעה לעב ןכ ומכו , םמע הולנ ם"בטרה םג ומצע י"שר םשב הלאה :ל'ז י"שר

 לפשה םוקמב הטמלו הרוגחהמ ןהכ לש ווג ירחא ךלשומו יולת דופאה בתבש ל'ז
 ובחר רופאה 'תכ 'א שרוש 'ב תלעות הוצת תשרפ אוה םג ג"בלרהו - םדאבש

 תואצוי .תודי יתש ומכו םילגרה רע  יחשה תחתמ וירוחאל היהו 'דאה בג בחורכ
 בתכ י"שר ירהו , כ"ע אםויד יעיבשב הז ראבהנ רבכ , ןהב ותוא רגוחו גנממ

 לש הז םתעד רמוא םא \ ררבתה אל םינפה .לכלו ,ותינבת .תומה יתאצָמ אל
 םעט המ" קיפסמ ןפואב .םהמ שרופ אל םג ;, ןוכנו ביצי םירכזנה םישרפמה
 ןמ-ותדר ותרוצ שורפב רכז .אל קחצי .ןור םכחהו ? דופאה ליעמ ראותמ ותויה
 הארנ ןפו , ונממ :תולוע תופתכהו וירוחאמ ובג לע .היהש קר וילגר רע \ בשחה
 לעו ורמאב םייפו :רוגחיו וב ול רופאיו ראבש דופא שרושב ל'ז יחמקה תער
 םהצקפו וז תערל םידגבה תצק תרוצב הטנ ל"ז ע"אהו . דופא ארקנ הריגחה םש

 תערל
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 לכשו ן"במההכ ונייהו לברס .תומדכ אוהש בהכ ליעמב הנח יכ = , תרחאה תעדל
 תומדכ תועבגמה ןיא .בתכו ., היתוכ אלד ךפהבו םינומר ינש ןיב-ןותנ-ןומעפ =

 םשאר לע תוצראה .הלאב םירכזה .ומישיש םתואכ .םה .תועבגמה .יב .תפנצמ
 שארה ביבס ךורא קד .דגב איה תפנצמהו  ,-תועבג ןושלמ תוחובג םהו .ותוסכל

 ץראב יכ , תומוקמה הלאב םישנה שארב שיש תפנצמה הל המדת טעמו ורבל <
 םירכזה שאר לע איה .תפנצמה רדגבו לבבו םירצמו יקירפאו ךרפסו לארשי

 . םוקמ לע תפנצמה לע בהז ץיצ םילודגה .'ירשלו , םישנה שאר לע -אלו םירבכנה
 ןרהאל קר תפנצמ אצמת אלו , חצמה לע ונדימעיש רחא ליתפל ךרוצ ןיאו /חצמה
 לודג אוהש רמא קר המואמ רבד אל דופאה .תרוצ לעו ., ש"ע .'וכו וינבל תועבגמהו
 ןוילעה ותפשו הטמלו םדאה ינתממ שובלמ דופא בחכ ונרופס ע"רהו ..ןשוחה ןמ
 --- .ש"ע ליעמה לע רופאה תא שבולה רוגחי ובו תבשחמ תכאלמ רוזא ןימכ יושע
 ורבדש םיארומא וא םיאנתל ונאצמ אל םימותו םירואה רבדב יכ שירחנ אל ןכ ומכו
 םיריאמש םמשל םעט ונתנ ול אב קרפ אמוי תכסמב יכ תלוז , המואמ םתוהמ לע
 ןינעלו .,םילאשנ המ לעו םהב םילאשנ ךיא ונורמלו :, םהירבד-תא- םימילשמו
 א"בטירה שורפלו , תופרטצמ רמא רמו תוטלוב ןשוחה תויתוא רמא רמ םהיתובושת

 יכ ,םהב ושמתשנש ןמזה לע ורבד הלגע קרפ הטוסו ק"פ אמויב םש ןכו . יגילפ אל

 ךא - , א"הרסח הדבבאו תלמל םוכימסהש םירבד השמחה רה םע-ורפח ינש תיבב
 תא ענומה .היה המו המה המ תעהל הֶאמצה ונשפנ תא וורי אל םירבה םלכ הלא \

 י"שר ל"ז םיקסופהו םישרפמה לא ונינפ, יכ יהיו , םתגשה תוקתמ .ינש תיב-ישנא
 יתאצמש קר ול .ןינמ וז ונל בתפ .אל הנהו , שרופמה םש בתכ .ויהש בתכ

 ןירהנמד אירוא תי אניד ןשוחב ןחתו טפשמה ןשוח לא תתנו קוספ ע"בי םוגרתב =
 אנהכל ןוהידבועב .ןימלשמר אימות תיִו , לארשי .תיבה .ןרימט ןימסרפמו ןוהילמ
 אשידקו אבר אמש ש רפמו קיקח ןוהבד ,ןוהב .'ה םדק ןמ ןפלוא עבתד אבר
 הבד היתש ןבאב .שרפמו קיקהו ,.איימלע יתרשעו האמ תלת :ואירבתא היּבד
 אמש אוהה .רכרמד  ןמ לכלו , איורש ןמ אבר אמוהת םופ אמלע הירמ םתח
 . 'וגו ןרהאד אביל לע ןוהיו היל ןיילגמ ןרימטו .ביזתשמ .יקעא .תעשב :אשידק
 רשהו הדקעה לעבו ן'במרהכ .םישרפמה ילודג וכשמנ .'זנה .ל'ז-י'שר.-ירחאו
 בתכ הוצת שורפב יטא"נאקיר םכתה סג ., םהימודו יחרזמו :קחצי | ןוח

 ןב םש אירטמגב םימותה תאו םירואה תא רזעילא :'ר .םשב יתאצמ .ל'זו
 , ואיבא"לורטסאה ילככ  תונינגטצא .ירבדל .םרואבב הטג ע"אה קר ,:ב'ע
 תולחתהה םה םירוא : ל"זו ורמאב | תויעבט  תומכח  דצל הטנ | ג'בלרו
 םוחה ינימ םירוא ויהי וא 'וכו תוירוצה תולחתהה םימותו : 'וכו .תוינאלויהה
 םירוא .ויהי וא = , 'וכו תואצמנה תורוצ םימותו 'וכו אצמנ .לכל.רשא יעבטה
 םהינש ירבדמ ראובמה לככ 'וכו םיימימשה םימרגה תורוצ-:םימותו םיככוכה
 לבה הז .ןינעב םלכ יכ םתוארל ןמז ריספהל ןיא יתערל ךא .. הוצת תשרפ

 והתו
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 םתוא החוד תערה לוקש 'זנה ע"אה ירבד לע ן"במרה בתכש ומכו , והתו
 יבכוכה םכחה יכ ארוקה יביבח ךנוא תולגמ לדחא אלש םע . שדקה ינפ תאמ
 םהישורפ תא ב"ל 'יס ןיאשעב ותונג ירחא ר"י 'פב יתרכזש דוד לדגמ 'ס לעב
 ילָכל ןשחהו תולזמה תרוגחל ומר דופאהש םתרבסל + ל"זו בתכ םירכזנה הלא
 תרובעמ ונתוא ךושמל תונברקה לע וניוטצנש ומכ יכ רמאת , הטבהה
 לטבל ןכ , (נ'ח ו"מפ הרומה ברה תערל ךשמנ) הולאה תדובע לא םילילאה
 תורעהב שורדל ונוצ םטפשמב ונחטבמ םישנ . אלש םימשה ירבוה' תועד
 . ןכ אל התאו .ועמשי םימסוק לאו םיננועמ לא ורמאכ הלאה תויאובנה
 ולאו שרופמ םש יבתכ םה יכ שרפ המלש וניבר ל"וו בתכ ע"אהש המ לעו
 רמאש המו : ל"זו בתכ ן"במר אוה , הככ רמא אל יאה וניבר תבושת האר

 הוניאר רבכ 'וכו :יאה וניבר תבושת האר ל"ז י"שר ולאש םהרבא 'ר
 הלא = וירבד הנהו ,.הילא = ןוכתנ אל םהרבא 'ר תעד יכ ונעריו  הונבשחו
 אוה קר הזל אלו הול אל םיכסמ וניא יאה וניבר יכ ורוי 'זנה ע"א ירבד םע
 ושע ינש תיבב : ל"זו בתכ י"פ ויתוכלהב ם"במרהו . והונעדי אל ישילש תעד
 אלש םהב םילאשנ ויה אלש י"פעא םידגב הנומש םילשהל ידכ םימותו םירוא
 וירבדו , הריחבה .תיב .'הר 'ד 'פ כ"ג רכזש ומכ , 'וכו שדקה חור םש התיה

 בתכש :א"בטירהכ אלד םה הנהו ; יגח שורפב קחצי ןוד םכחה םייק הלא

 תתנו אלא םימותו םירואב הישע הרמאנ אל : ל"זו ול אב 'פ אמוי תכסמב
 השמל ורסמנש םיהלא השעמ .אלא םרא השעמ ויה אלש יפל , 'וגו ןשוח לא
 ןניא .והימו ,  ינש תיבב ורסח ךכיפלו ןשוחה ילפכב םתתל הוטצנו םיבותכ
 יבה םושמו ,  םימותו םירוא,ויה אלו ג'כ ידגב ויה ינש תיבב ירהש ןיבכעמ
 ידגב רתבד אלא , שמשט ג"כש המב םימותו םירוא רכדא אל ןיתינתמב

 שובל זא תויהל ךירצ םהב לאשנהש םימותו םירואב ןילאשנ ןהבו ינתק הנוחכ
 םש. בתכ אוהש י"שרפ : ל"זו בתב :ג'עק ןמיס ג"מסו :, ד"כע םידגבה תנומש
 , וירבד תא םימתמו ריאמ ודי לעש ןשוחה ילפכ ךותב ונתונו . שרופמה
 םשה ותוא לבא םידגב רסוחמ ג"כ תויהל רשפא יאש ןשוחה היה ינש שרקטבו
 לארשיש טפשמ ןשוח יורק בותכה אוהה םשה םש לעו ,םש היה אל
 השקי םינפה לכלו . ד"כע ואל םא תושעל םא ודי לע םיחכונו םיטפשנ
 והועדי כ"ג ינש תיבב אלה שרופמה םש יבתכ ויה ותעיסו י"שר ירברכ םא

 םיהלאה 'ה תא ארזע ךרביו יאמ :הלגמר ימלשוריבו 'ול אב קרפ ןנירמאדכ
 ךרסח ךושמ קופפ ו"ל .רומזמ םילת שרדמבו , שרופמה םשב ולדגש לודגה

 הלודגה תסנכ ישנא שרופמה םשב םישמתשמ ויה תורוד ינש אבא 'ר רמא
 ילכ תא בסמ יננה רמאנש היקוח לש ורוד ףא א"יו , רמש לש ורודו
 םינהכה ויחא וענמנ 'קידצה ןועמש תמשמ ןניסרג ףרט קרפבו , 'וכו המחלמה
 ןברחה 'חא םגו .ךכל ןיאדכ ויה אל םעהש שרופמה םשב י"שרפו םשב ךרבלמ

 היה
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 רס םלוע ומ קרפ ימי
 'רד םלועה תא םגו קוספ תלהק שרדממ הארנכ הלוגפ יריחיל עורי .היח
 ןיסחוי  'פב םג , 'ונו שרופמה םש והיריב הוה ןירופצב איסא דחו אנינח
 רבס אבר דע תויתוא ב"מו ב"י 'ד ןב םש ןיעדוי ויהש אוה ךורע רומלת
 הנוממה 'פבו , 'וכו ביתכ םלעל אבס אוהה היל רמא אקרפב הישררמל
 ןמ הליעומ התיה תאז ותמכה רשא בתבה השעמ לע רצמק ןב תא וראת
 אמלע ילוכ אלה ןיר ןמ רבו , ש"ע תודחאה תכרעמב טייחה בתכש םעטה
 רשאכ תיבה ינפב הנש םיעברא ץק רע לארשיב הכשמנ האובנהש ודומ
 םהל יוארה תא םה ושע אל המל כ"א , הלא םיקרפב תובר םימעפ ונרכז
 נ"כ הזיא לע. םורממ הרעי המ תעב ילוא ןשוחה ילפכ ןיב ותתלו .ובתכל
 ירה שרופמה םש יבתכ םהש אוה םג ם'במרה תער םאו , שרקה חור
 ויה ןשוחב : ולא םירבד יתעמש ינרופס הידבוע ר'רה לש ומשמו . והואשע
 תוריאמ ויה םירואה םש אוהש םהמ רחאב ג'כה לכתסהב רשא תומש ינש
 תויהל ןכתי תויתואה ןתוא רובח ןידעש יפלו , הנעמה ףרוצי ןהב רשא תויתואה
 םילשמו תויתואה םימתמ היהש םימותה םשב לכתפמ כ'חא היה , םינוש םינפ לע
 ןינעבו אשונב םימוד ויה 'זנה םירואהו , הנעמה יפל ןנקתכ םפרצל ג"כ לש ולכש
 תוינומדק םינשב ילוק"ארוא םיארקנה ז"על 'ירמוכה םידיגמ ויהש תודיתעה םתואל
 דור ר"רה .ללוכה םכחהו ..כ"ע .רוהטל אמט ןיבו לוחל שדק ןיב .לירבהל
 : לוו בתכ תובר תומדקה ירחא דוד ריע .ראותמה הרותל ושורפב ילאצניוורפ
 השמ לא הנבל שא יבג לע הרוחש שא וינפל הבותכה הרותה ןתנ 'הלעתי אוה
 השמ םנתנ 'ה רבדב רשא םימותו םירוא תארקנה איהו ,ענצהב וחיב ןמאנ
 אל הלאה םימותו םירואה יכ ןעיו , ןוראב תוחולה תא. ןתנש ומכ ןשחה ךותב
 אוה יכו וירי השעמ םהש שרופ אל , השמ לש וניע תלוז הירב ןיע םהב .הטלש
 םמוקמב רשא וירבד ןאכ דע , םהילע בותכש המו םתרוצ אלו םרמח אלו ול םנתנ
 תופתכה ינבא לע םתודלותכ םיטבשה תביתכב םג -- .רתויב .םירואמ | 'זנה
 ףתכב םינורחאה הששו , וז ףתכב םינושארה השש בתכ י"שר יכ . תקולחמ אצמנ
 וזב ןועמשו וזב ןבואר בתכ ם"במרהו , וישודחב יחרומה שרפש ומכו , תרחא
 תוקפסה בורב יכ תויה םע הנהו , ערכה ילב םהינש תעד איבה ג"טסו , םלכ ןכו
 , חירכמ רבד רמואש המ לכב ילצא ןיא םימותו םירואה תוהמ לע טרּפבו םירכזנה
 ןנובתי רבד ףוסו . הלא שרק ידגבב ונל רשא םירחאה םע םריכזהל יניעב בוט
 ולנש םינבה לע ןנואתיו , ונרכזש םימכהה תועד קולח תא האורה ליבשמ לכ
 לטויו שרקמה תיב הנבי הרהמ םא ושפנ ונלאשת יכ םימשבש םהיבא תיבמ
 ישפות לכמ רפס הזיא , םירואל ןהכה רימעהל רחא קדצ הרומ ילב  ונילע
 םע הנהו . והיפ. לע .תוצלחמה ותוא שיבלהל ונדיב חקנ םירכזנה הרותה
 המתש ומכ וילע הומתלו . הלאכ תולודג התע ול שקבמה דגנ הפ ןוהתפ תויה
 ןירדהנסבו = ; ץוחב השענה רבדב לגפד אוהה לע 'ד קרפ םיחבזב ףסוי בר

 'פ
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 אמויד איההכו , אחישמל אתכלה ורמאב התנזש ןהב תב ןינעל תותימ עברא 'פ
 הוה ;הוהְה-יאמ-השקמר ., 'ובו ןרהאל ּהשמ שיבלה רציכ תלאש לע אמק אקרפ
 הוסאה אהוקפנ שישב אמלשבה , ןהמע השמ אבי וינבו ןרהא ואבישכ ריתעלו
 םיעודי . יתלב .םירזממהש יסוי. 'רב אתכלה ןניקפמר ןיסחוי 'פ ןישודקד איההכ
 ועהונ אל רשא תוחפשמה התע קיחרהל אלש הנימ אקפנו , רהטהל ןידיתע
 / נה 'פ ןירדהנסבו .'זגה .יאמש תיב קרפ םיחבזב .תופסותה ילעב ובתכש ומכ
 .ארתיהל .הינימ .ןניפלי. אל .ןריר . ןודג לבא \ ,אחישמל .אתכלה יקוספאל אחינ
 " אפויד .אוההו -ןץירדהנסה .איההבד ורצב .ותבושת ירה ; ידימ אלו ארוסיא וא
 ונייה ., יארק  רבסימל הלא ומכ לע .רוקחל .שיש ימנ יכה ןיאר ובישה אליעלד
 .לכקו-שורה-אוהו .אנירחא אמעטל ימנ יא .םנוכמ לע םיצרותמ .םיבותבה בשייל
 "אָל.(ייבַא םש רמאש .ומכ) ימנ םישדק תטיתש לכ .יכה .אמית אל יאר , רבש
 .'פ- תוחנמב :ובתכש .התוא רומלל .ונתוא .וזרז ל"זחש ירק .ליו א-רדאו ,ינתל
 תוכלהב ןיקפועש-םימכח ידימלת ולא , לארשיב תאז םלועל ביתכד יאמ ילע ירה
 םאו . םהימיב שהקמ .הנבנ ולאכ םהילע .הלעמו  םשאו תאטח תובלהו הרובע

 :ןב עשוהי- יבר תא אירהנפכלא ישנא .ולאש .רשאכ .תקונית קרפ הרג תכסמב
 ויחישכלבישה- ,:יעיבשו .ישילש האזה םיכירצ אבל .דיתעל םיתמה םִא .אנינח
 :תורוב תלאשל .םש הוראת רגכ = ,.םהמע-השמ אבי ירמאר אכיאו .,םהל םבהנ
 ףרבתי וניהלא הרקה .ןעי תאז.ללגבו ..הילע ויגשנש .ןישרוד תועמשמ הב ןיאו
 :םיפלאמ רשא םירבחמו ,.םמותל תוינומדק יבתוכ הלא וניתורודב םיאצמנה ינפל
 .:םבתכ-רשאב ויה אלכ םחל ויהו ..ונמע .יניעמ-ןומטב םישובח ומלענ הנהו הנש
 ל'ז ם"במרתש -רע<,-ל"ז.םינורחאה וניפכת תולהקטל ..ןבומ יתלב ינוי .םנושלו

 ישבתשנו םלועה ןמ ינויה ןושל עקתשנ .רפכ :-ל'זג בתכ 'א קרפ .ןיליפת תוכלהב
 -:אל םינויה-. תוצראמ םיקוחרה טרפב לבב ימכהש הואר תומרכ שי םג .דבאו
 יהת אה:אעיצמד ק'פ הנשמב בותכה .יקתיד .םירתופ םתוא ונתוארב , והועדי
 ומכ םתאמ תוהצל הז סחינ אל םא ,  םהימודו יאק אהת ופא יקתופא , םקימל

 יתנוכת- לע  םמות  :יפל <:םיחיסמ -םירכזנה ..םירפסמה הנהו . , ז"נ .קרפב .רוכזנש

 :הידידי ירפסו , הלעמל ונקתעה רשא-האיטסירא רובח ּומכ ונרכוש םידגבה תצק
 ..םהירברו תיבה יינפב ויה םלכ רשא :., םישורפה תכמ ןופיסוי .ירבדו ירדנסכלאה
 :רצוקל. הארנ :; רז אלו ואר. םהיניעש המ יפל םא .יכ העומשמ .אלו .רמואמ אל
 .רנמיה החונ אהת: תוילכשה תוירבהו םוקמה חורש רבדו בוט קר .וניא יכ- יתעד
 : םירכזנה תוקפסה לכ ןיב עירכהל המ רצב לכונ לוכיה םהילא אצמנה ןמ שקבל
 'הכש וילע לבקלו רומאכ. יארק רבסימל הזו רתומ היהי חויר .לכ יכ ., םתצק וא
 "ונדמל רבכ ,ץראה ייונמ הז :האיטסירא תויה .םע .אלה ,  וניהלא תאמ בוט
 /, קחודה תעשב וילע קלח הזיא ךומסל וב אצויכו אוה יאדכר ולא וניקרפמ ינשב
 "לצא רבד םוקי המ רצב יכ תואי אלה  םירכזנה.םידוהי םידעה ינש יפ לע םג

 לוקש :
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 רמאש ומכו , שדקה  ילכב יקב ןהכ ןופיסויה תויהל טרפבו ,  תעדה לוקש
 סוררוה יב .בתכש המ  ןינעל תוינומדקה ןמ א'י קרפ ו"י רפס ומצע לע אוה
 תרזעב דוע רוכזאש ומכ בר ךס ונממ איצוהו ה'ע ךלמה דוד רבק תא חתפ
 םגו ןוילע לאל ןהכ יתויהל אלה :; ל'זו םש רמא , תיבה דובכ קרפב ארובה
 -תיבמ ומא תאפמ ויתורלות רפס תישארב בתכש המ יפל יכ) הכולמה ערומ
 םירברו תולתהמ בותכל ידובכ לע ןולקיקו שייבתא לבה הז המל (יתאק יאנומשח
 אב , בוט אוצמל תמא רבד לע ליכשמה ארוקה התע התא . כ'ע רקש ואצמיש
 םירכזנה םידיגמה ורבד המ ונינפל רשא םיקרפב ודחי הארנו העתשנו 'ה ךורב
 , ואב בורקמ םינומדק

 : הנוהכה ירגב תצק תנומת לע האיטסירא ירבדמ אצויה

 הוו בתכ לודג ןהכ רועלא תודוא לע וירבד ללכב האיטסירא הנה זמ קרפ
 שבל רשא ליעמה רוהמ ךשמנה וראפ לודגב ארונ אוה אלה : ונושל

 ינומעפ וררי וילגר רע ךוראה הזה ידעה ןמ הנה יכ , וב רשא תורקיה םינבאהו
 ולו , םינוש םיעבצו םיחרפב םיפוימ םינומר םתוניבו ברע לוק םיעימשמה בחז
 רדוס והוארקי רשא יופכ היה ושאר לע םנמאו . 'וכו אשי וקיחבו 'וכו הרוגח
 ךאופמ טישכת אוהש האלפנ הכאלמב היושע הר'טימ התיה הזה ררופה לעו
 םיהלאה םש וילע רשא .בהז לש חפ עוקר ךשמנ ונממו , םיכלמה לצא ראמ
 הלא וירבדב ןנובתהל ליכשמה ךילעו . הלעמל םינקז תררה רפסב בותככ 'ובו
 ? םיסנכמהו טנבאהו תנותכה רכז אל המל ךיניעב השקי םאו , םהש המ יפכ
 בותכלו תוארל לוכי אלו ןיעל הארנה תא רבלב בתכ אוה יכ ונרצב הבושתה
 רכז ןכו דופאה בשח איהש הפיה .הרוגחה תא רכז הנה , וידמל תחתמ רשא תא
 רחא ידעל םתוא .בשח דופאהו ליעמה םנמא , לילעב הארנ אוהש ןשוחה תא
 דע ראוצה יקלחמ עיגמ רחא שובלמ ןיעה תיארמל םהינש ןיב םתויה רצמ
 ירבדכ הטמלו רוזאה ןמ  ררוי היה אל רופאה יכ הרויש הממ הזו , םילגרה
 םכחה ירברמ הארנכ וירחאמ הרוגחה דע םיפתכה ןמ קר , ויערמ תווחאו י"'שר
 ררבתי ןכו . עודיה יפכ ןשוחה לא רבחתהל וינפל לפקנ היהו , ונרבוש קחצי ןוד
 - , קחצי ןודו ן"במרה רבדכ םינומרה ללח ךותב ויה אל םינומעפה ךיא וירבדמ
 ינש לכ ןיבו דחא ןומעפ םינומר ינש לכ ןיבש םישרפמה רתו .לב .ירברב = 7

 איה לודג ןהכה שארב הנותנה תפנצמהש ונושלמ ראבתה םג , ןומר םינומעפ
 שוירד יטישכת ורכזב 'ג רפפ ואי צ רו ק ל והאצמת רשא , רדוס הנוכמה
 ,וניתובר ןושלב רדוס ונייה םיראדיצ םייסרפל ארקנו , רדנסכלא ריב לפנש אוהה
 ררוס ןוי איצומה קרפ תבשב הארנכ לז םלצא םג תובישה טישכת היה רשא
 הייזח ןישורקד אמק קרפ הארנכ יושנ היהש ימ לא טרפבו , ויאיריל 'ה דוס
 -רמול חרכהה ןמ ןיאש הארנ הוה סירפ ןושלמ רשא , הישירא ארדופ סירפ אלד

 תה '- א | תיט |
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 . יאה ריעה ינב קרפ שיר םרמאכ , שארֶה תא הסכמ קר תופינצב ףיקמ ותויה
 \ םוגרתו , סרפ ךרע ךורעה לעב לש םישורפה ינש יפכ 'וכו שימשת אסירפ
 תעבגמ ראת לודג ןהכה ררוסל תואי הזבו , ארדוס הוסמ וינפ לע ןתיוימלשורי
 ףדוסה הז לעש האיטסירא ירבדמ הלגנ ןכ ומכו' , ונינפל קרפב רוע רוכזנ רשא
 ,,םשה הז יכ תערל שיו = ,חצמה רצמ הילע ןותנ בהזה סט רשא הר"טימ התיה
 טעמ םוקע ררוחמ עבוכ הרווי םימעפה בורב ימורה ןושלה ילעב לצא הרטימ
 .תרוי ןכ םג םימעפלו , תובקנו םירכז שאר לע םירצמב גוהנ היה רשא ושארב
 . הלא ויתוארוה יתשב הנהו , דקדקה הסכמ ונניא רשא רזנ ןימכ רבלב ףקיה
 "שאר לע התיה רמצ לש הפכ םרמאב וניתובר ורכוש הפכ םשל שממ  ןווכמ אוה
 הפכ םתסד ראב ןושאר שורפ יפל הפכ ךרע ךורעה לעב יכ , 'וכו  לודג ןהכ
 'פ יספלאה ירברל ךשמנ ינש שורפ יפלו , רקדקה תא םג הסכמ אוהש עבוכ ןימכ
 , ץיצב רומאה תלכתה ליתפ  תויה ןכתי אלש וילא תוארתהב רשא השא המב
 . וניתובר וב ורכוש הפכה יכ רמא , תועבצא יתש אוהש ומצע ץיצה ןמ רתוי בחר
 ..לידג תכאלמ לש החישמ קר הנניא תבש ןינעל השאה יטישכתב הרומאה ןכו

 . ליכשמ ארוק ךבבל לא תובשהו . הלעמל ונרכוש ומכ תועבצא יתש הבחר
 .קר הרוי אלש םנימאהב יכ ןעי ,םיבר םישרפמ העטה ליתפ םש ףותש יכ
 אלו אוהה תועמשמה יפכ ץיצב ךומאה ליתפה תא שרפל ולרתשה דחא טוח
 .אקוד טוח :הרוי םימעפלש אוה תמאו  ,וניתובר וב ורכזש הפכ ןושל ומלה
 .לכו החישמ וא טישכת הרוי םימעפה בור לבא , םיליתפ ץצקו ורמאכ
 ביבס לתפנ אוהש וא ,דחי םיגורא הברה םיליתפמ יושעה לודג וא ןטק רבד
 . ליתפ ארקנ רחאה טוהה םג רשאכ שארה תוביבס רמאת ולאכ רבד הזיאל
 | :ונושל הזו בתכש לתפ שרושב יהמקה הארת אלה , ומצעב לתפנ ותויהל
 והומכו , דגבה תליתפ הנשמב ול המודו הנטק דגב תכיתח ושורפ ליתפ רימצ
 . םגרתמה תעד ןכו ושאר לעש ףינצה וא ותרדא ל"ר  ךליתפו ךמתוח יתערל
 . אפישוש תופטעמה םוגרתו היפישושב ותרדאב וינפ טליו םוגרתו , ךפישוש
 ךתלמש ךליתפ שרפ אוה  םג י"שרו , ל"בע.אפישוש הלמשה ושרפו םוגרתו
 .השעמ םיליתפמ הגוראה המצע הלמשה םעטמ הזו , ב"ע הב הסכתמ התאש
 .םש וחיטי רשאכ תצייוצמ תילט התויהל אל ,םילותפנ התכאלמש וא הכבש
 .ילוא :ונושל הזו םש בתכ ומצע ן"במרהו . ל"ז יחרזמהו ן"במרה לפת וילע
 .רובעב ליתפ ארקיו םימעפל שארה תא וב ףוטעי רשא ןטק רדוס אוה ךליתפ
 -ןל תושעל וגחנמכ ילפלפ סכ תיציצה תוצמב ארזע ןבאהו , ליתפכ רצק אוהש
 .רחבמ ירבד ץבקמה יפוי ללכמ רפס לעבו .םש ןייע .המחלמ ויתולובחתב
 ויה ףינצה וא הלמשה יכ הארנ :ונושל הזו הדוהיד ךליתפ לע בתכ םירתופה
 .יפל ךא . ןאכ דע םיליתפהו רמא הזל יכ רתוי וא םינש תנוכת לע םישענ
 -לרבהב וב ןיארנה הברה םיליתפמ השענ ותויהל אוה םעטה יכ רמאנ ונכרד

 , רכנ



 5 םלוע חמ זמ קופ ימי
 םעטמ ןכבו .ונרכזש ומכ = םילותפנ תכאלמ וא הכבשו רדג השעמ רכנ
 לבא ,אקוד טוח אל ועמשמ ץיצב רומאה ליתפ יכ ןיבהל לכונ ואיטסירא
 תרועב רשא ,הישורפ ינשמ חיהיש הזיאל הכרבל םרכו םהירבדכ הפכ
 . ראת םנמאו .ונינפל מ"מ 'פ אוהש ןופיסויה קרפב םהילע דוע רבדנ ארובה
 יא איהה האלפנה הכאלמה לע רכז אל יכ , ללכ וירבדמ ראבתה אל ץיצו רזנ
 םיראתה ולא תויה רעשל לכונ םללגב רשא , הב ויה םיציצ ירוטפו םירויצ ולא
 ט"מה 'פב ארובה תרזעב ראבתי הז תמעל הז תא םג ןכא , הילא םיתואנ

 , אירדנסכלא שיא הידידי .ןושל ףיסוי המו ןהי המ הארנ םדק ןהו , רכזנה

 . הנוהכה ידגב תצק תנומת לע ירדנפכלאה הידידי ירבדמ אצויה

 ; ל"זו בתב השמ ייחמ .ישילשה קרפב ירדנסבלאה הידידי םנמא חמ קרפ
 לודגה ןהכל ןיכה ונרכז רשא לאלצב ןמואה הלאה םירבדה רחא

 ליעממ בכרומ אוה אלה ;אלפנ גירא ינימ המכמו דאמ רע הפי שודק שובלמ
 יתלוז , תלכת ולכ דבל רחא ןימ אוה ליעמה ..הרותב הנוכיש המ יפכ דופאו
 לעופ אוה דופאה ךא ' , בהז ינומעפו םינומרו ("םיחרפ וב שיש םילושה דצמ
 ינש תעלותו תלכה ונרכוש םינימה ןמ אוהו האלפנ הכאלמב יושע .ראמ דע הפי
 םיקד םיליתפ וצצקו בהז יחפ .ועקר הנה יכ ,ולכב ברועמ בהזו ששו ןמגראו
 ינבא יתש תועובק ויה ויפתכב הלעמלו . הוטמה ינימ לכ םע םתוא םישל
 ישאר רשע םינש תומש וידצ ינשל םיחתופמ ןהילעש דאמ דע תורקי םהוש
 ןפח ינבא תוארנ ובל לע ןכו . תרחאה לע הששו תחאה לע השש םיטבשה
 שלש שלש םיסומכ םירבד לע תותואכ ויה רשא םינווג המבל תוריהזמ תורחא
 , לופכ עובר אוהש טפשמ ןשוח ארקנה טישכתב ויה הלאו , םיררס העבראב
 יתשב הלתנו - , תמאה תערוהו םלענה יולג םהש תולעמ יתש לא אשונל דחוימו

 השע דועו , ונממ חזי אל ןעמל וב רושקו דופאה תופתכמ תודרוי .בהז תותובע
 רשא אוהה םשה לש תויתוא עברא חתופמ ,רתכ תומדל בורק בהז לש סט ול
 םנושלו םהינזא הרהט המכחהש םתואל םא יכ ותרימאו ותעימש הרתוה אל
 , תויתוא עברא ןב ותויה םירמוא םייהלאה רשא םשה אוה , שדקה תומוקמבו
 ללוכ עבורמה הנה יכ . 'ד 'ג 'ב 'א םינושארה םירפסמה לא זמור ותויהל ילוא .

 , ברעה רישה ינוגינ טרפבו , שי לכ תדמ ובו. םשגו חטש וק הדוקנ לכה תא
 תפסותו 'בל 'ג ךרעב יצהה תפסותו 'גל 'ד ךרעב שילשה :תפסות ןוגנ ומכ
 הלא תלוז תולעמ המכו ,'אל 'ד ךרעב עבורמה תדמו 'בל 'ד ךרעב לפכה
 הזה סטהו .,םירפסמה לע ונרמאמב ונרבד םהמ הברה לע רשא 'דה ךסל שי
 רשא רדוסב הסוכמ ושארו. .שארב עגי אל ןעמל הר"טימב הלתנ ונרכוש
 המיר"אידה ואשישמ רתוי ותוא תאשל םיצפח חרזמה ינכוש םילודגה םיכלמה
 ב'ע 2, ₪ ן['. 0-0

 : וסתפתנ .פ)5 ,םינומכ "1  סורלכק = ומכ סינומלס לעט סיתלפס 36 זמוכ שוסמ קפס יס (* =
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 ויהש הלותח ןיעכ ףינצ יימורה ךורעה שרפי המיר"איד תלמו .םש וירבד כ'ע
 אוהה קרפב ךומסבו , הלוגמ ראשנ רקדקהו , שארה תוביבס ותוא םילתוח
 תא גהונ ותויהב יכ , המידאידה תחת ושאר לע היה רדוסה : ל"זו .בתכ
 יכלמ לב לע. םג יב ןומהה ישיא לע רבל אל הלועמ אוה ויתודובעו ותלעמ
 םימכתה ירבדל רשא תויתוא 'ד חתופמ בהז לש סט היה וינפ רצמו ,ץראה
 ארקה יתלב םייקההל לוכי אצמנ ןיא יכ ,  היוהה םש תורומ םה םייהלאה
 ;ראבל ךיראה םשו .הטמו הלעמ שי לכ םייקתי ורסהמ רשא םיהלאה םש וילע
 הולאה יגפל שגנ ותויהב יכ ,ויקלחו וללכב םלועה לא םיזמור ג"כה ידגב ךיא
 אוהו , דסהו ןה אוצמל ותוא םירֶזועה וירוצי תובברמ לוגדו הולנכ אוה אלה
 ראותמה ורפסבו ..חצנל םמויק דעב ללפתמו םלכ לע םרצויל הבש ןתונכ
 הנה :ונושל הזו בתכ ב'פ ודבל ךלומה תגהנהמ ונייה האיקר"אנומה ןמ
 הפרח יכ הורע רשב תוסכל רחאה , םיסנכמו תנותכ םה םינהכה ישובלמ
 אלש וילע לטומה תושעל לוכיש הנומתב רחאהו , הבזמה לע התולגה איה
 רתוי ומצע שיגרי וידמל לעמ .ךירכת יילב שובל ןהכה תויהב יכ ,(*םיתלצעב

 ול תויהל הוטצנ לודגה .ןהכה םג . שדקה תדובעל תכרטצמ הלועפ לכל לקנ
 : הוטמ סניא רבה ידגב הנה יכ , תרוטק םישל חבומה לא ותשגב הזכ שובלמ
 רתא שובלמ ול ףסונ םלוא , רמצה ידגב ומכ התומת ינב םייחה ןמ אצוי

 םלועה יקלח לכ ןורכז םישיגמכ םה םתנוכת רצמ רשא םינוש םינווג לעב

 דע עינמו תלכת ועבצ ביבס ותוא ףוטעי רשא  ןוילעה ושובלמ אלה | דחי
 אוה םג ךשמנו תורחשה לא הטונ ועבטמ רשא ריואה לא זמור אצמנו וילגר
 שבול אוה הזה ליעמה לעו . ץראה יתכרי דע הרי ה ימוחתמ השעי רגבכ
 הנה יב ,םימשה לא ומר וב רשא והזה תא הסכמה גרוא השעמ ןשה
 הנירות רשא ,ףתכ לכב תחא תוירודכ םהוש ינבא יתש ואצמנ ויתופתכב
 אשי ובל לעו , ץראל תחתמ רחאהו לעממ רחאה וללכב רודכה יקלח ינש לע
 , םירומ העבראב שלש שלש םינוש םיעכצ לש תורקי םינבא הרשע םיתש
 המהמ השלש השלשל הנשה תופוקת 'רב קלחתמה תולומה רוזא ןוימדל
 ראמ ול ןוכנ םש ,טפשמ ןשוח ארקנ ועבקנ וב רשא הוה קלחה לכ הנמאו
 תובסו םיטפשמב אוה ורדהו ודוהו , המכתב השענ םימשה יקלחמ קלח לכ ןעי
 ותכאלמב הזה ןשוחה הנהו . והשעמל תואנ יתלב רבד םש ןיא ודחי ונוכי רשא
 וומרת תאז ,  תמא תרחא הניחבבו רהוז תחא הניהבב ארקהל .הנתשי הלופכו
 תויתחת לא ףדנ ולכ רשא ,רקש רברב םימשה תולע אוה ענמנ יכ ונל
 ונישעמ םנמא יכ הרוי רהוזהו , לעילבה ישנא תושפנכ דנו ענ תויהל ץראה
 יכ ערונ .אלה , ךשוחה םפושי וידעלב רשאו עיקרה רהוז םהב אצמהב וריהזי

 יתלב
 ספומ טכונסו כקעס דע תעגמ | תכתכס | ,ל"ו ל"ג רעט  סדקעס לעכ בפלע סמ דע (*
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 זס םלוע חמ קרפ ימי
 ינימ המכו םיפוגה תיברמ לש תויכיאה ונל וארתי אל חרוזה שמשה יתלב
 רבד ןיא ללכבו ,םינשהו םישדחהו תולילהו םימיה ילדבהו תורוצהו םיעבצה
 םנה בושו אוצר םהיתועונת רשא םיבכוכהו חריָהו שמשה קר םינמזה לידבמ
 קר םיפלחתמה םירפסמה עבט לע ונדמע ךיאו , הכרע שונא ערי אל המכחב
 םידי בחרו .לודגה םיב רשא הז .אוה ימ . ונרכזש םינמזה יקלח תניחבב
 ןכו  ,םימשב רשא תורואמה יטפשמ קר תוינאב ויררוי לא ךרדה תא הארה
 .המהב םתעידי חכמ רפס לע םולעה םג םדוטב בבל ישנא ודמע םירבד המכ
 רוקו םוח , עבוש וא היהי יכ בער , תחנו הצ חור וא לושמה הרעס חור םאה
 המדאה יחמצ ,אושנמ לודג וא ינוניב תוכיאב םתומי ופיקיה ףרוחו ץיקו
 םיאצמנה לכ הנה יכ , הלאה םירבדב אצויכו וטעמי וא ובריה וניפלא רגשו
 בהז ינומעפ םילתנ ליעמה ילושב הנמאו ,םימשב תותוא םהל שי םייצראה
 ונממ רשא ץראה ורוי םיחרפה יכ , ץראהו םימה לע םירומה םיחרפו םינומרו
  ("םילזונ םתויה לע הרומה ינויה :ןושלב םמשכ םימה לע םינומרהו ,וחמצי
 . םלוקב םינומעפה ורוי תואצמנה יכרעב רשא סהיה תוברעו רשקה םעונ לעו
 טישכתב םיזומר האלפנ הנוכתב םנה הלאה םירבדה לכו , ונינזאל .ברעה
 הנהו ,ונוכשי םימורמ םה םג רשא םימשה לע הרומה ןשוחה אוהש ןוילעה
 . אוה םג הטונה ריואהש המ יפכ תלבת לילכ ליעמה דרי הזה ןשוחה ןמ
 ינומרהו םיחרפה םנמא , םימשה ילופשמ תואצמנה ררסב לשלתשמ תורחשה
 םה 4 . הטמה הצקב ולכ םלועל םנה ץראהו םימה רשאכ וילושב םינותנ
 רשאכ וללבב םלועה לע םרדהב םירומה לודגה ןהבל תשא ררשה ידגב
 וכרעו ויארמ רצמ הזה גיראהש ומכ אלה , לכשב םא ןיעב םא םהב לכתסנ
 םהיזמרב שי םלכ ויקלח ןכ , ונתא רשא גרוא השעמ לכמ אלפנ אוה ויפולחו
 יכ לודגה ןהכה תא דמלמ אוה הנהג , וניניעב תאלפנ איה רשא הנובתו המכח
 ויתונברקב לדתשי ושובל ררהב רשא ולכ םלועה תנומת לע וננובתה דצמ
 יהי ולב םלועהש ץיוכי ןכ ומכו , עבטה ונשקביש המ יפכ ומויק תא שקבל
 ויתואדוהו ויתושקבב ןהכהש תואי ןה יכ , דסחו ןח םיהלאה תאמ גישהל וירזועב

 רועו ., דחי .ומע תויהל וללכב םלועה אוהש ונב תא ףרצי ןוילעה באה ינפל
 תומואה רתי ינהכ יכ אוהו ,ונממ רובעל ןיאש ישילש דום הלאה םישובלמ
 לודג ןהכ ךא , םמע ינב לאו םהידידי לא בוטה תא קר םתדובעב ושררי אל
 עבטה יקלח לבא , ולכ ישונאה ןימה בוט לע ללפתמ אוה רבל אל םידוחיה
 רשאב ,חבש םהילע ןתיו ותלפתב ופרטצי  רפעו םימ חורו שא םהש ןב םג
 ןכבו ותדלומ םוקמ ונה הזה םלועה יכ (אוה ןכ תמאבש המ) ושפנב רעשמ אוה
 יתאצמ הז האר רבל .ר"כע עגפ לכמ דימת ורמשל לכה רצוי תאמ שקבי
 רוקה קרפב רשא םירבדה בור לע היאר חקנ יתערל ונממ רשא רכזנה היריריל

 ונמייק .

 ; יגג סמורפו ורמפכ סוכ) ספוכע רפמ רמסכ וכרל יפכ  ורכעב וגמנלו (*
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 אתרטמ יכופה ילבמו  ,האיטסירא םעטמ הנוהכה ידגב תודוא לע ונמייק
 : ונדעי רשאכ ןופיסויה לא ונל רובענ התעו , לקנ ןובנל תעד אלה

 . הנוהכה ידגב תצק תנומת לע םיימורל ןופיסויה ירבדמ אצויה

 םנה 'ג רפס 'ח קרפ תוינומדקב ול םהש ןופיסויה ירבד םלואו טמ קרפ
 תואי ןכשמה תינכת תא ונבתכ רשא רחא :ונושל הזו הלא

 לש ןה , ינהכ ונלצא םיארקנה םינהכה רתי לש ןה םידגבה לע רבדנש ונל
 לע ונירבר ויהי הנושארב םנמא .הבר אנהכ ארקנה םלכל לורגה ןהכה
 , הרותה יפכ יקנו רוהט ותויהב בירקהל שגנה ןהכה . םינהכה ןומה ידגב
 .ביבס תשובה תומוקמ תא הסכמה ןיסנכמ ארקנה דגבה הנושארב שבלי
 , והרשקי םשו וינתמ לע  ונכשמיו וילגר תא וב םינכי ,רושמ שש אוהו
 וננושלב הרומה ןתכ תרזגמ .אנותכ ארקנ לופכ ץוב לש 6 5 הז לעו
 תועורזה יתב ול שיו ופוגל קדוהמו וילגר דע ךורא הזה שובלמהו ,ץובה לע
 בחר רוזא וילע  רוגהי ויליצאמ הטמל והזח תוביבסו . רתויב : םיבחר יתלב
 הפוימו שהנ לש רוע אוה ולאכ ותכאלמב רייוצמ , בובג תועבצא עברא
 , ץוב לש ולכ והוטמ ךא ששו תלבה ןמגרא ינש תו עלות עבצ לש םיחרפב
 תעשב אלש ררוי רומאכ ויליצא תחת ףיקמו  רזוחה הזה רוזאה הצקו
 לע ונקרזי דובעל ותשגב ךא ,רודה תצקל וילגר דע לשלתשמו הרובע
 השמ רוזאה הזו ,הנהו הנה ורוסב הקופל ול יהי אל ןעמל ילאמשה ומכש

 ותוא הנכנ םיילבבה: ןמ ונדמל רשא ןושלב ונחנא 0 טנבא םשב וארק
 הבחרב הבורמ הנניא ונרכוש תנותכהו . והוארקי רשא ומש הז יכ ןימה
 רוחאל .רשאו םינפל רשא הרצ תותפשו  ראוצה לצא 3 תותפ איהו
 םלואו , (* אצבשמ ןכ םג תארקנ איהו , םיפתכה ןמ תהא לכ לע םיווב תורבוח
 :לכ הסבמ ונניא םגו הלעמ יפלכ .רדוחמ ונניא .רשא עביכ .אשונ ושאר לע
 אוה ולאכ ותכאלמו א , אתפנצמ ארקנ הזו ויצחמ רתוי טעמ םא יכ שארה
 ןתשפ דגב וילעו , הרופתו םיבובס המכל תלפיקמ ןתשפ לש הבע הלותח
 הארמ רועכ תא רקדקה חטש לכב תוסכל חצמל ךומס דע ררוי קד רחא
 ,ןאכ דע | , שדקב םתרשב לופי אל ןעמל בטיה ותוא ןיקדהמו , תוריפתה
 / ,םלכ םירכזנה םידגבה" ול ויהי לודגה ןהכה הנמא . ללכב םינהכה ידגבמ
 רשא 0 ונלצא ארקנה וילגר דע ךורא תלכת דגב םהילע שבלי  רועו
 וילושו , בהז .תבורעת םע ךא ונרכוש םיעבצה ןמ יושע רוזאב ונרגחי
 - ינומעפ 5 ולשלתשיו , םינומר תומדכ וקלחתי הב רשא ארמאב םירדוהמ
 ,. םינומר ינש ןיב ןומעפ לכו םינומעפ ינש ןיב ןוהנ ןומר לכש ןפואב בהז

 הזו

 ומכ ףפכטמ גוסכ סיימלסורול | יכ = 65מכמ | סו3קנומ 358 פלכסמ | סונכקט ספקפ 'ל6 (*
 כ" / / : ןכט .ךולעמ | ןיכפפ
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 = , וידצמ וא וירחאמ תוריפת ול הנייהתש ןפואב םיקלח ינשמ  ונניא שובלה הזו |

 לבא ובחרל אל הלעמל והיפ רשא דחי השענ ךורא .םלש דגב אוה לבא
 ותחיתפל ביבס ול הרופת החישמו ,הזחה יצה רע וינפלו ובגמ וכראל ררוו
 רגבה לע הנהו . הומכ החיתפ ול שי תועורזה יאצומ םוקמב םגו תרכזנה
 לצא הנוכמה ידעל המוד רופא ארקנה ישילש שובלמ רוע ןהבל שי הזה

 יושע אוה + ותנומת תאזו , םיפתכה לעש טישכת ל"רש יד"ימופיא םינויה |
 הזהה עצמאב וינפלו , המא ךורא בהז תבורעת םע םינושה םיעבצה ןמ
 , תנותכ אוה וליאכ תועורז יתב תצק .ול שיו המיגפ ותגיראב הראשנ
 םיעבצה ןמ יושע ובחרו וכרא תרז רגב תכיתהב אלמתת רכזנה- המיגפהו
 ינוי ןושלבו ,אנשוח ארקנ הזו רופאה השעמכ בהז תבורעת םע ונרכוש
 תגיראב רשא םוקמה תא םוצמצב אלממה , טפשמ ירע הרומה ןו"איגול

 ינרק לע תונותנה בהז תועבטב רופאל רבחתיו , ונרכזש ומכ רפח ראשנ רופאה
 ,הלכת לש (*החישמב ודחי תורושקו תרכזנה המיגפה תויוז ינרק לע ןכו ויתויוז
 ףתכה הצקב תטלוב ןהמ תחא לכ םהוש ינבא יתש הנאצמה דופאה תופתכב הנהו
 ינב תומש םיחתופמ ןהילעו , תרשרש םב תולתהל תונוכנ בהז תוילקנוא םע
 םתומשמ השש ונהמדא לע ונל לגוסמה ןושלל תודחוימה (** תויתואב לארשי
 . תרחאב םיריעצהו תינמיה . ןבאב םינקז רתויה השש ונייה , ןבא לכ לע
 ןלדגב תולועמ םינבא הרשע םיתש והולידבי ומצע ןשוחה ןכ (*** ומכו
 ןהמ שלש שלש ,ונלצא והומכ ןיא וכרע תגלפהל רשא טישכה אוהו ןיפיו

 דחאה רוטה . הנלופת אלש ןפואב בהז תוצבושמ םירוט העברא וב תועובק
 , סוריפאס סיפסאי סולקנובראק ינשהו ,סודנארמס סוצאפוט (**** סקינוררפ
 סקינוא סוטילוסירג יעיברהו , םיטאקא . סוטסיטימא סואירוקניל ישילשהו
 םתורלותכ וניטבש ישאר םהש לארשי ינב תומש םיחתופמ ןהילעו , סוליריב
 אל ןשוחה תויוזב ןאצמה ונרמא רשא תועבטה יתש יכ ןעיו ,  ררסה לע
 תוטלוב תורחא תועבט יתש ויה ,םינבאה .דבוכ תא לובסל תוקזח ויה
 רשא סנרוק השעמ בהז תורשרש תונותנ ןהבו ראוצה תמועל ןשוחה תוצקב
 הלאה תורשרשה ישארו , תופתכה תוצק לא הנרובעת בהז לש םינק .ךרד
 ףקה תפש לא רבהתהל תודרויו ובגמ לשלתשהל םיפתכה לע םיכלשומ

 ןשוחה ילוש לע םנמאו . ןשוחה תילת קזוח והזו רוחאמ רשא דופאה
 ,ףוגה תא רגוחה בהז תבורעת םע םירכזנה .םיעבצה ןמ יושע  רוזא רופת
 תוררויו תולשלתשמ ויתוצק יתשו  תרכזנה הריפתה לע וינפל רשקנו רזוחו

 הכונ
 : סתוסמ .סז .ליפפ רתפש כ (*

 םדקס .ןוסל תויפוס לע ₪36 ווככד ןכס (** <
 : כ קלפ ףוס ₪ ןיכתו וכו סיככ6 כ"ו = ןטותב סנעפ וניפול תקתעס ןושל (***

 0 ו ןוכתפכ טמפ סס סיעכטס ןורתפכ 000 .סינכסס (****
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 = = בהז לש :םינקב ןהירצ ינשמ תועובק ונרכוש תוילקנואה לכו ,ץראה חכונ
 רחא עבוכ וילעו םינהכה ראשכ עבוכ אשי ושאר לע הנהו . ראת תופי
 בהז תרטע ול התיה הזה עבוכל ביבסו , תלכת לש" תופלחתמ תוריפתב יושע
 בשעב םיארנה םתואכ בהז יעיבג וארתי הב רשא םירדס השלש תלעב
 רכזנ יתלב הזה בשעה יהי ןפו , ומ"איקסוי םינוילו ור"אכאד .ונלצא ארקנה
 יניעב רשי ,והאר אלו ומש תא עמש יכ וא ותוא האר רשאל תומילשב
 המוד ושרשו תותרז שלשכ ץראה לע הובג בשע (*אוה . ותרוצ בותכל
 ןטק עיבג .אצוי הוה בשעה יפנעמו , םפרכה הלעל והלעו תפלה שרושל
 הזה עיבגהו ,תלפונ איה ירפה לשבתהב רשא תימורק שובלו םהב קבד
 לא רואב דוע ףיסוהלו , עיבג ןוימדל לוגע הנטק עבצא קרפ תדמכ אוה
 רצימו הלועו רודכ .תלחתהכ אוה וילושב לפשה וקלח יכ רמוא םיעדוי יתלבה
 וילעו , ןומרה תמטפכ ךותחה .ותפשל בחרתמו רזוח םש יכ , ושארל ךומס רע
 םיהובג םה יתרמאש ויכותחו ,םדא יריב השענ ולאכ םילונע לעב הסכמ
 םיוסכ תחתו ,ברחה שארכ רדוחמב םירמוגו תרכזנה אמטפה השעמכ םידחו
 יט"ירידיפ בשעה ערול המוד הזה וירפו אוהה ןטקה עיבגה אולמ ירפה שי
 ןמ האצוי התיה וזכ הכאלמב הרטע הנהו . וריו"אפאפה חרפל המוד וחרפו
 בהז לש םט קר וחצמ תא תבבוס התיה אל יכ ויערצ ינשל ביבס דע ףרועה
 ןהכל הלא , (**חתופמ םיהלאה םש וילע היה תושודק תויתואב רשא בחר
 תומוא הז המל יניעב איה תאלפנ הלאה םירברה ללגבו . שדקה ידגב לודגה
 עשרב ונחנא ולאכ , ונרגנ םהל רשא בזכ ינוימדל םידוהיה ונתוא ומטשי םלועה
 תכאלמב ןנובתמה אלה , הודבכי םה רשא תיהלאה הדובעה תא םיזבמ לסכ
 ןתונה יכ ולצא תמאהי , שדקב םב ותרשי רשא םילכהו םינהכה ידגבו ןכשמה
 . יכ , עשרה לע ונחנא םימשא אושל יכו תמאב םיהלא שיא היה ונתרות תא

 ןכשמה אלה ,הנלכ תויעבטה תואצמנה ןוימד האָרתי בטיה םב ףיקשמל הנה
 תסירדל םירתומה םהמ םינשה , םיקלח השלשל לדבנו המא םישלש וכרא רשא
 ךלהמל םינותנה השביה לעו םיה לע ורוי שדק תמדא םניא ולאכ  םינהכה ילגר
 רשא םימשה ומכ םיהלאל דחוימ אוה ישילשה קלחה םלוא , םדאה ינב רבעמו
 לע תונותנה תולחה הרשע םיתש ןכו ,ץראה ינכושמ שיא םהילא הלעי אל
 תבכרומה הרונמהו ,שרח רשע םינשל תקלחנה הנשה לע הנירוה ןחלשה
 תורואמה ורבעי םהב רשא תולזמה רשע םינש לע הארוה םיקלח םיעבשמ
 תובכרומה תוכורפהו . הכובנה יבכוכ תעבש לע ורוי תורנה תעבשו , הלילח

 'ץובה יכ , םימשל תחתמ רשא תודוסיה עברא לע הנירות תוארמה עבראמ
 הרוי

 סמ וע5כפכ יטמ כטע .סוסס דכנמ כטוס | לויממ וסללמפ יכ  ידירוקסו6יד) יעוכלכ  סלכ (*
 6 : 36רםי ךרסכ וכנופמ

 סינכ | ןיס סיעיכג קומדכ .ספויס כמ רש5 סיקרפס |26 יכ לתויפ בוקס וכיפוכ תקתעסכ(**
 : ףלועס דפעש רזגס קלתכ סירזולמג
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 ,הגדה םדמ ועבצ רשא םיה לע ןמגראהו ,המצי ונממ רשא ץראה לע הדוי
 התויהל ןהכה תנותכ ןכ ומכו , שאה לע ינש תעלנה רשאכ ריואה לע תלכתהו
 ץ קרבה לע םינומרהו עיקרה לע תלכתה ליעמו ץראה  דוסי לע ונרות ץוב לש
 ותויהב ולכ תואיצמה עבט לע הרומ ןכ םג דופאהו .םערה לע  םינומעפהו
 קשנה רואה לע תורוהל בהזה םהילע ףסונ יתערל רשא , תוארמה 'דמ בכרומ
 ביבס רגוחה בשההו ,םימשה זכרמב ץראכ ועצמאב אוה ןשחהו , ץראה לכב
 תופתכב תונותנה םהושה ינבא יתשו , ץראה לכ תא ףיקמה סוניקוא םיל המרי
 זמר ןתויה רשפא ןשוחה ינבא הרשע םיתשו  ,,תריהו שמשה לע הארוה דופאה
 ארקנה תולזמה רוזא יקלה רשע םינשל וא םישרחה רשע  םינשל
 תופי אל הז תלוז יכ- , תלכת .ותויהל טרפבו םימשל זומרי עבוכהו + וק"אידוז
 ירש הימע ארוהנ תמאב רשאכ .בהזה סטב ריהומ אוהו , הולאה םש :וילע
 תמכב תורוהל םידיתע ונאש הממ קלח אלא םניא ונירבד הלאו , הלס הלעתי
 םלואו . ונרכזש וקרפב ןופיסויה ירבד ןאכ רע , ונתרות ןחונה תמכח לע םינינע
 רמא לודגה ןהכה עודיב ןודקומ סורדנסכלא תשיגפ ןינעל 'ב קרפ ב"יה רפסב
 סט ול היה וינפ תאפמ רשא , הכולמ רזנ ונייה הר"איט ושאר לע האר : ל"זו
 ידגב לע רמא 'ו קרפ תומחלמה רפסמ יששבו . חהופמ םיהלאה םש וילעש בהז
 בהז לש רחא רתכ רשא תלכתב רתכומ ץוב עבוכב הפוכמ ושאר % לודג ןהכה
 הלא לכ .ונתרבה לוקל תודוסיה עברא ןהש תושודקה תויתואה וילעו , ונפיקי
 םאו . םהילע רמאנ המ ה"עב עמשת רוע רשא הנוהכה ירגב לע ןופיסויה ירבד
 : ךדי חנה לא אבה קרפה ןמ םג ,הנה דע ונבתכש המב זוחאל תישע בוט

 הארנהו ,הנוהכה ידגב תצק תנומת לע םירצונה ימבח 'ידברמ אצויה
 תודעמ ןכו םיבותכל | םיתואנ | וניתובר | ירבדמ ' איצוהל | ןוכג\

 : ונרכזש  םידיגמה

 בהז לש סט ןימכ קיה ץיצה אינת השא המב 'פו הכוסד ןושארב נ קרפ
 'ל שדק ןיטש ינש וילע בותכו ןואל ןזאמ ףיקמ תועבצא יתש בחר

 לע בשויה .ךלמכ ףיסומ ףרט קרפ אמויד ימלשוריבו , הלעמל 'הי הטמל
 שדק וילע בותכו ימוהב ויתיאר.ינא יסוי 'רב רזעילא 'ר רמא , ולש ןירדתק

 ב"פ ףוס אמויד אתפסותב  אינת .תכורפה רבד לע םג . תחא הטשב 'הל

 המכ הילע .ויהש ימורב היתיאר ינא .רזעילא 'ר רמא ול ואיצוה 'פ אמוי 'סמו

 ןחלשו םניטבא תשתכמ אתיא ןהנ 'רד תובאר ןורחא קרפ ףופו , םימד יפמ

 ררבהה םהמ רשא ,ל"ז םהירבד ןאכ דע ימורב ןיהנומ ןידע תכורפו הרונמו

 'ה תע דע טרפבו ימורב ורמשנ םירכזנה שדק ילכ םיבוטה ונידמחמ יכ

 רהא תובר םינש היה ם"במרל "יערז תמדקהכ הארנכ רשא ,רכזנה רזעילא

 ןברחה
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 ןב יבג הליעמ תכסמב ל"ז י"שר רכז רשא (*הבסל םתוארל  ןמרזנו , ןברחה
 ההגה = הזיא ילוא ישפנב יתרעש יב יהיו , (*ןוילמת

 וקזט ססירנדל סיכסמ סג (" | וא נאמ םש םתוא ואר רשא םירצונה ימכחמ
 יסנלמ לסופמ 'סכ | סמק ל

 ףד "5 סקולס ודלס'ריג יכפוכל סיוגס רפסב בתכ היהתש יהבס לכל ,.ןכ ירחא
 . .סיככ קדגס יפ) : ל'זו כסכש 55 התוא רשא םתנומתל םחיתמ רבד וינפל ןורכו

 ינכ םזיכ ומט | םוטיעו סטייספסיו כב  ונממ יב ןפואב , םישקבמ ונחנא התע
 : סמולכ סולסס לכיס םדקס

 , יתוניב .(תמייק- תורע אל םא) הרעה וזיא
 ונאמופילה לא בהזה תלשלש ראותמב טרפבו , םלצא רשא םירפסב
 םינופסו םימושר םירבד נתאצמ אל יכ םעו .םהישרפמ  תונחמ לכל ףסאמה
 היה אל | ,אליעלד חונ ינב הלא השלשב יתישע רשאכ הכוראב םקיתעהל
 םהישרפמ ילודג . ךבבל לא ותובשהו ויתבתכ ןילמ שירו שודח אלב םשרדמ
 ,הלותח וא עבוכ לבא רושמ טוח היה אל ץיצב רומאה ליתפהש ומיכסה
 .יתבתכש המ תיאר רבכו ,חצמה רצמ וילע ןותנ ןזאל ןזאמ עיגמה בהזה סטו
 וסכריו שרפמ ןופיסויה תויה תיאר ח'מה 'פַב םג  ,ו"מה 'פב ליתפ תלמ לע
 םינפ ףוגה תא הסכמה ןוירש תומדכ היהש ורמא דופאהו . החישמב ליתפב
 םלואו . בשחה אוהש רוזאב רוגחו ול בורק וא רובטה רע םיפתכה ןמ רוחאו
 ןשוחה ינבאש םידוהי ימכח תצק תעדו ונישרפמ תועד ורכז םימותו. םירואב
 םתויהל םיאולמו םימותו , ןהמ חרוזה רואה םש לע םירוא וארקנש םה םמצע
 בתכ רשא תרגאבו , המה המ וערי אל יכ רבד ףוסו ,  ןשחה בחור תואלממ
 ויתורגא רתי ןיב איהש הלוואפל הנוהכה ירגב .תודוא לע םלצא קיתעמה
 :לכ ויהש יעיברה טישכתה + ל"וו תפנצמה לע בתב 'ג קלח ולש םירובחב
 יססי"לוא שאר לע רייוצמה ותוא תינבתכ ירודכ עבוכ אוה םיאשונ םינהכה

 ונניא ,.תפנצמ והוארקי םירבעהו תשוחנ עבוכ .ןיעב רורכ יצחל בורק ונייה
 ו תצקב הלוגמ היה חצמה רצל יכ שארה לכ הפכמ היה אל םג ונוילעב רדוחמ
 םושר רחא רפסבו .ל"כע ונממ לופי לבל (** ההישמב והורצעי ףרועה רצמו

 ןורחא קרפ ישילשה ורמאמב רשא תויהלאה תודובעה טפשמ ארקנה םלצא
 ארקנ רדוחמ עבוכ היהש ץיצה לע רמא , ונלש הנוהכה ידגב תנוכת לע רבד
 .בהז רזנ היה וילוש תוביבס רשא (ליתפ תלממ םהל אציש קפס ןיא) ול"אתיפ
 תויתוא 'ד ןב םשו חרי יצהכ בהז סט ול היה וינפ רצמ ספא , םינומר יחרפ םע
 היה וינבא רהוז רשאמ טפשמ ןשוח ארקנש רמא ןשוחה לעו ,הילע חתופמ
 ונרכזש םימכחה ירבד לכ לע ןכ לעו . ןיא םא םהל הצרתמ הולאה םא הרומ

 רשא

 * ומ ספוגכ ךס סנכנס ימור ךלמ תכ ספרס רועילס יבכ) סנ ססענ וכוס) .סזו סניעמ 'סמב י'םר כתכ ("

 / : םדקמס תיכ ולכ סט סללו ספליט סמ לוטי) ךכמס 515 וסוסונכסו ןוינפפ ןכ

 : וכול ןיקדסמו ןופיסויס .כתכ סתיטעס קסז לגב יכוק (**
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 , ונותובר לצא םיבותכב םניא ךא .םהמ ויהש וא ויה לארשי ינבמ אל רשא
 ליבשמ ארוק ךל ; היארה יפ לע םידיעמה םינושארה השלשה ןמ טרפבו
 םירבד הלא שדק ידגב לע ל"ז םימבחל ואצמנ רשא תומוקמהש יבל רמא
 יכ קפס ןיא ,  הלבקב ורבדיש ןה םהילע וריעהו םתוא וארש ןח ,  םירורב
 ךרד םינורחאה וגישרפמל אצמנב ךא :חור תוערו לבה םתלוז לכ ירבד
 יניעב הארנ ., וניתובר ירבה תנבהב ןה םיבותכה .תנבהב ןה ארבסו הלילפ
 ארמגה ירמאמו םיבותכהש דוע לכ םירכזנה םיריגמה רבדל כ"ג שוחל שיש
 רייוצמה ןפואב רודה .ןורתי רעשת הפיה שפנה רשאכ ןכש לכו ,והולבסי
 י"שר | תלילפַכ דופאה תרר הז ןוימד . ונישרפמ תצק תאמ המורמל םתאמ
 ךרדה לע םיליתפ השלשב רושק ץיצה תויה ןכו םילגרה דע .וירוחאמ ג'מסו
 ול ראה אל ינידמ שיא יגיע הארמ לכל יכ רמול ינא חרכומ , םהינש ורכזש
 םאש עדונה ןמ תויה םע אלה . ונתמוא שארו םיהלאה רבעל יוארה רדה אלו
 וידמל לעמו רמוסמ לדנס ושאר לע ג'בה םישל תשרופמ הרקיה ותוצמ ונאובת
 ונתויהבש ןכ םג קפס ןיא ,  תראפתלו ןואגל דובכלו יבצל ול ויהי תובחסה ייולב
 ונמיה חונת תוירבה חור םגש ןפואב ונמיה החונ םוקמה חורש המ שרפל ןילוכי
 לע המת ינאו ,והבייחי וידסחמ ונב עוטנה לכשהו ותושעל אוה יותר רבד
 טוח אוה ץיצב רומאה ליתפהש ליבקו ריבס הוצת תשרפב ךיא לז ן"במרה
 ליתפה וסינכיש אלא םיבותכה ןינע ץאש אוה ללכה :ל'זו רמא יכ רבלב
 םרמאמ לא ךשמהל ול חונ היה הדוהיד ךליתפ שרפש המ יפלו , ץיצה יבקנב
 םש בתכש , תרדהנו  הגוהנ ותנומת רייצלו 'וכו .תתיה רמצ לש הפב ל'ז
 : אפישוש םוגרתה לע ךומסבו .שארה תצק ףוטעי וב רשא ןטק רדוס ךליתפ
 תועבגמה לע ותוא ושרפי םידבכנהו שארה וב ופטעי ןטק רדוס אוה : ל'זו בתכ
 . ר"כע חרזמה תוצראב םויה ונדוע גהנמה הזו , םשאר לע רשא םיראפהו
 דוסיל ונל םישנש אוה וב רומאה ליתפהו ץיצה תודוא לע יניעב רשיח ןכבו
 ןותנ ץיצ .הילעו ג'כ שאר לע תחנומ התיה רמצ לש הפכ וניתובר רמאמ תא
 הפכה אוה הרותב .רומאה ליתפהש ןימאנו ,  תלכת ליתפ לע ותוא תתנו םייקל
 ינשה אוה רשא יספלא ברה שורפ רוחבל ךילעו , הלעמל ונבתכש ומכ תאוה
 ,ונוילעב הלוגמ תועבצא יתש בחר םלש ףקיה הרות הפכ תלמש ךורעה לעבל
 ורמאב , הרטע ראת ול תואי ןכו ,שדקה רזנ ראה הוה טישכתל תואי הזלו
 היה חצמה רצמו ,קהצי ןוד םכהה וב שרפש ומכ הרטעה םרהו תפנצמה רפה
 רכזנה יספלאהו ךורעהש ירחאוי . תונמואה יפכ המ ןפואב וילע קובד בהזה פט
 ןאמנ אל ,הכאלמ וזיאב םיליתפב הגורא תאזה הפכה תויה לע םימיבסמ םהינש
 ןירינ רמאת וא ןימינ השלש הזה טישכתה יתש תויה בתכש ןופיסויה ירבד תא

 לע רשא , וב םירייוצמ םהה םיחרפה ויהשו עצמאב רחאו הזמ דחאו הזמ דחא =

 ןכ |
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 אלה , בוכנ רודכ יצחכ עבוכ איהש הפב תלמב ךורעה לעב לש שורפל הטנ וא
 קרפב יתבתבש ומכ רכזנה ל"ז םרמאמ לע זגה תישאר קרפ ל"ז י"שר םגשרפ ןכ

 , עבּוכ ןיעב רמול ול קיפפיש ותטה ליתפ תלמ הרותה שורפב יכ םע ,ו"מ |
 לש ףקיהה ונייה הזה רזנהש ןופיסויה בתכש המ אוה בורק רשפא יכ רמאנו
 -יכ ךתערב. ש"כ .ףרועה דצמ םג בהז ולכ היה 'זנה ויחרפ םע תועבצא יתש
 יתשב היהש תמא . באוממ ארתכ ודעא (ח"מ הימרי) באומל ץיצ ונת םוגרה

 הצמה רצמ האב סטה איהש תחאו םינזאה דע ףרועה רצמ האב תהא תוכיתח
 התיה וזכ הכאלמב הרטע הנהו רמא ןכ לעיכ  ,הכאלמה יפכ תדחאב תזחאנו
 יצח איהש תרכזנה הפכה ילוש לע ןותנ היה םלש רזנה הזו . ש"ע 'וכו האצוי
 אתפנצמל הפכה תאז המד רשא ןופיסויה ןושלמו . ונרכז רשא תלכת לש רודכה
 השעמ התיה התכאלמש המרי , 'וכו רחא עבוכ וילעו ורמאב םיטוירהה לש
 ואל ונימכחו ,ליתפ םש רתויב הל ןובי ןכ לע יכ םימייק םילותפנו םיבובס
 יכ ,  הנהה תושודקה תויתואה ויה וילעש בהזה ןמ קלחה לע קר רבדל ודיפקה
 הארמ התא רשא םתינבתכ השעו הארו םידגבה ללכ לע 'תי .ורמא םינפה לכל
 בתכש ע"אה ירבד יתרכז רככו ,ךרוצה לכ םהילע בתכנ אלש ונרוי
 ףהא ליתפל ךרוצ ןיאו תפנצמה לע | בהז ץיצ | םילודגה 4 םירשלו

 ונרימעיש
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 לע הלועה יפל הנהו :ךכ ורויצ היהי הזה שורפלו | , ונרימעיש

 תפנצמה םע שדקה רזנ ץיצ  תרוצ
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 ורמא  ןוכנ .לע בש אצמת ,ונכרד יפל שורדה תתמאב | ליבשת רשאכ יחור
 לכהש , שדקה רזנ בהזה ץיצ תא תפנצמה לע .םשיו ,ליתפ לע ותוא תמשו
 הפכ ל"ז םרמא בשיתי ןכו ,םתבינעו םיליתפ תרישק אל ארירג החנה הרומ =
 השוע הרישק ילב הטושפה ןתחנה הזו וז יכ , ןותנ ץיצ הילעו תחנומ התיה +

 םתס וא ארק טימהשא אל ךיא השקי םירכזנה םישרפמה תעדל אלה , הוצמ
 ליתפב וסכריו ןשהב ורמאכ המורכו הרישק ןושל אתכוד דחב בותכל אדומלת
 שורפל טרפבו ראמ בשיתמ ידוקפ תשרפד תלכת ליתפ וילע ונתיו סג , 'וגו
 ןותנה ץיצה ןמ ההובג איהה הפכה ונייה ליתפה אשנתה הרויש המב 'זנה ינשה
 ומישי רבדו ,הלעמלמ תפנצמה לע תתל אוה 'זנה ליתפה תילכתו ,הילושב
 תדחוימל לבא טוידה ןהכ תפנצמל אל קפס ילב זמורה ושאר לע רוהט ףינצ
 הרומו ןוכג לע ראמ בש ,  ץיצה םע תלכתה תפכ איהש לורג ןהכל דבלב
 לכ םהש םידגב והושיבלה רבכש ירחא ושאר לע והומשש ףינצ ליתפה תויה
 .ףיקמ היה בהזהש רמול ינשה שורפה יפכ ךיניעב השקי םאו . הנוהכה ירגב
 רמאת , וניתובר תעדכ אלש הז תויה בושחת יכ ןזאל ןזאמ ףרועה רצב םג
 ףרועה דצמ םג הילושב תיארנ התיה תרכזנה הפכה לש םיליתפה תכאלמ יכ

 . םג אלה , ךרוצה יפכ ןמוא השעמ וילע קובד היה (דבלב םינפ רצמ) סטהשו

 םב םינכהל סטה תוצקב םיבקנ תושעה המדנש ךירצ 'זנה םישרפמה תערל
 רזנו ץיצ ראתל היהי אל הז יפל הנמאה , בותכב ראבתה אלש םע ליתפה
 ל"ז םרמא יכ קפס ןיא הנהו , ונרכזש ומכ ול שררי רשא םעטה הרטע וא

 ורעש |
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 שורפל טלחהב בשיתי ןיליפת חינמ םשש תפנצמל ץיצ ןיב הארנ היה ורעש
 תויה םעש וב םנוצר יכ רמאנש ענמנה ןמ ונניא ךא , ינשה לא השקיו ןושארה
 הפכה תא ולפכ הנה ,חצמה תמעל שארה עופש םג תוסכל עבוכה ךרדמ
 יתיאר ןכו ,  ןילפתה תוצמ םויקל ורעש האריש ןפואב הכותל טעמ תאוה
 אתפנצמ לע אהיו תלכת ליתפ לע ותוא תמשו בותכה לע .ע"ב ןתנוי םוגרת
 ובתכש םילופכה םיליתפה ינש םג יכ רמול ךשפנ םאו . 'וגו אשיר תלפת יולעמ
 םתויה ונוכ אל ,  רקדקה לע רבועה ליתפה םע םטה תוצק יתשב ג'מסו י"שר
 ל"ז י"שר םראת הולשו המ הכאלמב ורחי םילדוגמ ויהש לבא אדירג םיליתפ
 ורכזש שלושמה טוחה יכה ואלב יכ , ךיתכרבו ךמע יכנא הנה , עבוכ ןימכ
 הנהו. . ונרכז רשא שורפ לכמ קתני אלה ףרועל תצמה עצמאמ ג"מסו י"שר

 ןה , רכזנה רזנב םירייוצמ םתויה ןופיסויה רמאש םינומרה יהרפ תומד לע
 רבכ , ינשה שורפה :יפל בהז היהש ןה ןושארה הפכ שורפכ תלכת היהש
 ולש יתשה תויהו , םימלש םינומר תומד ול ויה ליעמה ילושב םג יכ תערי
 ..תחרכמ השחכה וילע ונל ןיא ונרכזש ומכ הז בג לע הז ןירינ השלשל קלחנ
 הרות ול אב קרפ אמויב ונל םיעודיה םירהכה תשלשל וזמרי םא עדוי ימו

 :םילבוקמה יניעב בטיי םא וא , םיבותכו םיאיבנ הרותל וא תוכלמו הנוהכ |

 הז ןיאש י"פעאו .  יתעדי אל יכנא רשא תולועמה תוריפסה תשלשל םסחיל
 םירצונה ג"כל הגוהנה הרטימה יכ אוהו , הב שי רכז הרומג היאר רמוא רשא
 רדס ןיב תובוט םינבא לש םיחרפב םיאלוממ םירדס השלש תלעב איה רשא
 רפס לעב בתכ אלה . שדקה רזנ ץיצה ןוימד תצקל התשענש רשפא , ררסל
 ןוימד תצק םהל םיגוהנה םידגבה תצקל שי יכ רכזנה וקרפב םתדובע טפשמ
 טלחהב והומכ היהתש רמוא ורמג אל ילואו , ונל היהש לודג ןהכה ידגבל
 רפוסה הני ט א ל פ ל הארת יכ , םהספ ןינעב םהימכת תצקל אצמנה םעטה ןמ
 םלצא םירבכנו םיבר :יניעב רשיה ןמ תויה םעש ו"ט רויפפא ירוטיו קרפ

 םויל .ותוחדל ורָמגו ונמנ לודג חוכיו יהחא הנה , ונומכ ןסינב ר"י ותושעל
 רשי חצמה לע ןותנה סטה ףולחב יכ ש"כ ,ונב ומדתי אל ןעמל וירחאש 'א
 אלהו ..עודיה םנמיס ושאר לע רשא רדוחמל םירכזנה תשלש ךושמל םהיניעב
 הממ , ונלצא לודגה ןהכה ראתכ שודקב לודגה םנהכ םיראתמ םהש הארת
 בתכיש הוצ ןכ לע רשא , ושדקמ 'ה ינא יכ ךל היהי שודק ותשדקו  בותכש
 םידגבה לכ לע יכ רוחיב ץיצה לא אל בסומ ראת אוהש 'הל שדק וחצמ לע
 תויהל םג וניהלא ןוצרב : אוהה ןהכה םצעל לבא ,םה שדק ידגב רמאנ
 ול תואי , לידג השעמ ןושארה שורפה  יפכ בהזה סט רבלמ הזה טישכתה
 לידג תב השאל חקלש רועוי ןב יסוי לש ונב לע ןילחונ שי קרפ לז םרמא
 השא המב 'פ ורכוש אלילכ ןכו , תורטע עלקמ י"שרפו אבלמ יאניל ילילכ
 תואו תודע המטוס ףוסד .לידג לש תולכ תורטעו השאה יטישכת ןינעל

 תורטעהש |
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 ליתפהו ץיצה ןינעל הזב ידו ,  םלצא תוגוהנ ויה לידג השעמ תורטעהש
 םירפסה לכ ירבד וב ןנובתת םא רופאה ןינעל םנמא | --- . ונתנוכ יפכ
 הטמלו רוזאה ןמ ררוי יתלב והונימאי םהש ךל ראבתי , םירכזנח םינוציחה

 רבד ןיאו ,וילא םיולנהו י"שרכ אלד ונרכזש ונושרפמ תצק תעד הארנכ |
 . תעדה לוקשל םימיכסמ הזב םה רשא םהירבד רותסיש ארמנּב וא .הרותב
 ןהכ .היהש ןופיסויה טרפבו םירכזנה םירפוסה לכ ירבד לע ונדמעב הנחו
 יכ תפנצמה תנומתב .ל"ז ונישרפמ תקולחמ תודוא לע ערכה ןכ ומכ אצמו
 הרופת ךא ן'במרכ בובסב תלתפנ התיהש ונייה ,ודחי וקדצ םהיטפשמ
 תעבגמו הפכ המדת לבא ,םעפ לכב התוא  לותפל וברטצי אלש ןפואב
 ררפב עהכה םהמ אצמנ ןכו . לז  י"שר ורבדב תדמועו תמייק עבובכ

 , ם"במרהכ אלד ל"ז י"שר ירברכ היהש דופאה תופתכ לע םיטבשה תביתכ
 ן'במרב אלד י"שר ירברכ כ'ג .אוה םינומרה ךותכ םינומעפה ןתנה ןפואשו
 אצמנ הלא שדק ידגב .תנומתל םיסחיתמ םירחא םירבדב םגו ,חכשתו קוד
 לע | , םימותו םירואה רבדב הנמאה .זנבל םהילא תישנ םא רורב תצק
 ירחאו , הפ לע וא בתכב הפורצ הולא תרמא םוש דגנ ירבד ויהי אלש תנמ
 יבתכ םתויה ילצא בשיתה אל רשאמ הנה יכ רמוא קדוצ רתוי תעד לבל יענכה
 ראמ | בטיי ,ו"מה קרפב יתררועש אישקה ינפמ י"שר תעדב שרופמה םש

 ינעינה רשאו . וילפכ ןיב תונותנ םמצע ןשוחה ינבא םתויה ןימאהל יניעב
 םעטמ םא יכ , ןשוחה תא תואלממ ןתויה לע םיאולמ ינבא וארקנש אוה הול
 יכ רועו .הנהכ תושוע םהושה ינבא םג הנה תוצבשמה תואלממ ןהש י"שר

 ןתויה הרומה : תופתכ לע תלמ קר אצמת אל םהושה ינבא ישעמבו יווצב
 תלמ וא ת"יבה תוא רשק דיטת אצמנ ןשוחה ינבא םע ךא ,הצוהה תונותנ
 / ןשוחה לא ןהיו ןשוחה לא תתנו , וב ואלמיו וב תאלמו ורמא האר , לא
 ורמאו , ןשוחב 'וגו תומש תא ןרהא אשנו , 'וגו ןתת ןוראה לאו ומכ אוהש
 להקיו תשרפבו . בלה לע רי לש ןילפת ומכ םרתסה לע תואל .אוה ובל לע
 וב .ואלמיו ורמא ירחא , הלאכ םיירקע :יתלב .םיטרפ המכ בחר רואבב רכוש
 ןמ קתש םתוא רכזש וצ תשרפבו ,םימותו םירוא רכז אל ןבא יירוט העברא
 , וגו םירואה תא | ןשוחה לא ןתיו ןשוחה תא וילע םשיו ורמאב םינבאה
 הנורחאב רזה 'וגו וב תאלמו הלחתב ורמא םעש הוצת תשרפב רשא לפכהו
 ונייה * היל אכירטציא אפיס , וגו םירואה תא טפשמה ןשח לא תתנו בתכו
 תשרפב ןוראה תועבט לפכ תעדי אלה ,'וגו\ ןרהא בל לע ויהו ףיסוהל
 תוצמש ראבל ירכ לפכוהש רשפא םג . המש םהילע י"שר ירבדו המורת
 ותויהו ולכ .טישכתה תושעה ירחא התוא םייקל ול שי תרכזנה וב תאלמו
 'וגו = וילע םשיו רמאש וצ תשרפ השעמ תעשב הארנכ :, ןהכה לע םשומ

 יכ דע אלמתמה סיכ ןוימרל לופכ ןשוחה היה אלה , ןשוחה לא ןתיו כ"חאו =
 ךרד
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, 

 \ םינבאה םה ןה םימותו םירואהש ויה הזה תעדב קוזח יל ףיסוהש המו
 הקד הממד לוקב תובר םימעפ רשא ל"ז ם"במרה ירבד יתואר אוה ,םמצע
 ט"פ שדקמה ילכ :תוכלהב יכ = ,דאמ וילא םיטונ ןומה לוקכ וירבד לוק
 ירוט העברא וב עבוק ל"זו בתכ םידגבה תכאלמ לכ דומל םוקמ אוהש
 וניאש ירישעה קרפו , המואמ רבד אל םימותו םירואה ןמו 'וכו םינבא
 ינש .תיבב בתכ יעישתב םונדמל רבכ רשא םידגבה תנומת לע רברל םוקמ |

 רומאה לע שרוחמ רבד הנניא הישעה תאז חרכהבו , 'וכו םימותו םירוא ושע
 י"פעא םידגבה ןינמ םילשהל םואשעש רואָּב .ףיסוהל הפ אב ךא םרוקה 'רפב
 םינבאה ןמ האצוי התיה הבושתה יכ ונעריו . המהב םילאשנ .ויה אלש
 רואה בורל אוהש רשפא םירוא תוארקנ הלא ץפח ינבא תויהו , ןהיתויתואו
 תעב םהמ ףקשנה יהלאה רואה רדהל כ"'גו ,םלכ רובחמ ריהזמה יעבטה
 ןלדגב  תווש ויהש םימות הנהו ןושלמ םימותו ,ונינפל רובזנש ומכ ןוצרה
 טרפבו :, וניהלא ינפל הגררהב םיוש ןהילע םימושרה םיטבשה ןכו ןכרעו
 רקע מ"מו , םתוא םימימתמו םהירבד תא ןיריאמש אמויב ל"ז םהירבדכ
 יכנאו , 'וגו םירואה טפשמב ול לאשו ורמאכ רבלב םירוא ותויה הארנ ןראות
 ילפכב תומלענ ויה םינבאהש ונרמא םע יכ ,הזל דגנתיש המ יתעדי אל
 תופרטצמו תוריאמו תוטלוב תויהל ןהל רשפא הבושתה תעשב אלה , ןשוחה
 'פ ימלשוריב אנינתד יאמל טרפבו , תקספמ הניא לזרב לש הציחמ וליפא יכ
 תא עמשיו .ביתכד עמוש היה לוקה ינת יינת תיא ןילאוש ויה רציכ ול אב
 : ןפואב .ןירינה ןיב חויר תצק םע היה ןשוחה גירא םא עדוי ימו  ,'וגו לוקה
 ויה אל םינבאהש כ'ג חנוי םינפה .לכלו .ונממ ףקשנ תויהל רואה לכויש
 םירפוסה תשלש ירבד טשפמ םג הארנכ וילע קר ןשוחה ילפכ ךותב תונותנ
 תויתואלו ןמצע םינבאל םימותו םירוא ראה סחיל ןכתי ז"כע אלה , םירכזנה
 םירואל ןהכ דומע דע ןישודקר ימלשוריב אצמתש המו | ,ונרְבּוש ומכ
 וא םיתמה ויחי דע רמואש ימכ אלא ינש תיבב ימותו םירוא ויה יכו 'וגו
 ירחא יכ ונירברלו ל'ז ם"במרה ירברל המואמ דגנתי אל , חישמ אובי דע
 ; ל"זו אמויד ק"פ ףוס תופסותה ובתכ | ןכו ,ויה אלכ ויה ןהבושת הענמנש
 ויה אלש אלא םידגב רסוחמ לודג ןהכ כ'לאד ינש תיבב ויה םימותו םירוא
 ררועתמ יתלב ילבבה ונתואר ירחא יכ עדתש םע . םהב ןילאשנל ןיבישמ
 ולצא וירבד .ולבקתנ אלש רמול ונל שי ,  אליעלד ימלשוריה תישק לע
 אברדאשו , א"נ קרפ שיר ש"ארהו יספלאה םעטמ  ןמק רמימל ןניעבדכ
 ותישארמ ונמז תצקב ונייה ינש תיבב םגה היל אריבס רכזנה קוספה חכמ
 אצמנש המ יפכ , םדק ימיכ רבר םלאוש תא ןיבישמ םימותו םירואה ויה
 השודקה ירבד ויהו אטהה םרגש דע ןמז תצק םימשה ןמ שאה ןכ םג וב

 וב



| 
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 ףופ .רכזנה א"נ קרפ ףוסל ךומס ראבהיש :ומכ םיטעמתמו םיכלוה וב

 ןמ שיאו שיא  ןוצרכ קר יתעד ולבק םיארוקה לא יתרמא אל םלועמ רבד
 ונייה 'םאש 'ג רמאמ ירזוכה רבדל םיכסמ יננה טרפבו . , תמאב םיליכשמה
 ל"ו יחמקהו , 'וכו םהנוכתו םידגבה ונ עדי אל תונברק בירקהל התע  ןיווצמ

 י"שר , םה המ ונלצא עדונ אל םימותו םירוא : ל"זו בתכ רוא תלמ וישרשב
 לכ לע 'תי ורמאו , כ"ע תמאה ררבהנ אל ךא שרופמה םש בהכ םהש רמא ל"ז
 רוברהש יתרכזש ומכ הרוי אלה , 'וגו ךהוא הארמ ינא רשא לבכ ןכשמה תכאלמ
 הוצמ ז"כע , ןיעה תואר וילא הולתי אל םא םהנבהל קיפסמ ונניא בתכב רשא
 יתעדי אלהו . תעגמ לכשה דיש םוקמ דע יארק רבסימלו רותלו שורדל ונילע
 טעמב חמשי ןכא , ךרוצה יפכו םלכ םידגבב ארוקה שפנ תא יתיור אל יכ
 תומוקמה לכ תא וינפל תורוהל יהישע טעמ אלו  ,המואמ גישה םא גשומה
 םעינהל בושל הצורה לע לקי יכ ,יתרכזש תומואה ימבחו לארשי ימכה לש
 | / : הקל ףסויו הרבכב

 ןשוחהו דופאה ינבא לע םירבד : תוינומדקב ןופיסויל יתיאר יכ יחיו
 םנהו הזב םקיהעהל יניעב רשי | ,תואנ שודחמ םיקר םניא ויה תמא םא רשא
 : ל"זו בתכ 'ט קרפ ףופ ישילשה ורפסב .הלא שדק ידגב לע ונירבד תמיתח

 אוהו. , ךרוצה ןמ היה אל הנוהכה ידגב תנומתב ונורכוש המ רפסא התע ןה
 תלוזה תונוהו ביזכהמ והואשי רשא םינהכה תא ענומ היה הוה שובלה יכ
 תוא חרזאכ רגכ ויאור לכל ןתונ היה ומצעב אוה הנה יכ , רקשו אוש תואשמב
 יתשמ תינמיה יכ הזו . ןיא םא והשבלי רשא ןהכה םע היה םיהלאה םא תמא
 גהנמכ אלש התיה :עודיו יולג רבכ םעבט רשא תופתכה לעש םהושה ינבו
 אלפתיש רבד הזו , הב וארי וטיבי קוחרמ םג היאור יכ ןפואב ,,רהוזה תבורמ
 תומדל והאיבי אל , זובל ויניעב םיהלאה תדובע תויה רשא ליבשמ לכ וילע
 יכ אוהו , רמואש הזה רברה היה כ"ג אלפנ רתוי םלואו . תבזוכ ארבס וללגב
 היה , ןשחב לודגה ןהכה בל לע תועובקה םינבאה הרשע םיתש תועצמאב =

 וברקי םרט יכ , הוחצניש המחלמל םחכלב לארשי ינב לא עידוהל םיהלאה גהנמ
 םעה וריכי הלקנ לעש ןפואב גלפומ רהוז םהמ ףקשנ היה אבצה יצולח הילא
 רבדה ללגב יכ ,והוארקי תמאב רשא לכל בורק היהישו םמע םיהלאה / ולכ
 אוהה טישכתה תא ונכי , םיהלאה תא ונדבע לע וגעלי אל רשא .ןוי ימכח הזה
 רהוזה תותוא הנהו . םיהלא הנעמ ונייה ולוק"ארוא הרומ ראת אוהש ןואי'גול

 ינפל הנש םיתאמכ ונברקמ ומת ופס דופאה ינבאמ ןה ןשוחה ינבאמ ןה הלאה
 . ונל ןהנ רשא ויתורות ירבוע ינפמ םיהלאה ףא הרח יכ ,הזה רפסה ונבתכ
 , הארנ ונרכוש םתדובע טפשמ רפס ירברמ םגו םהמ רשא םש וירבד ןאכ דע
 ערל וא בוטל הבושתה תא ריכמ היה םירואב לאושה לודג ןהכה םתערל יכ
 םירצונל םימכחה ישאר ינש יכ תויה םעו , טעמי וא הברי םינבאה רואש הממ

 וניטסוגבא א דו
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 קלח ב"ק שורד ודימלת וניוקאהו ז'ק ןמיס וישורדב וניטסוגבא

 םלצא לודגו ןומרק שרפמ הרדיוס הנה ,הזה רברה ינימאמ לע וגעל 'א
 בהזה תלשלש רפסב הלקנב הארנכ ,  ונרכוש ןופיסויה ירבד לכ תא םייקו רשא
 לכו ןכשמה תינבה רופסב ןכ םג ךיראה ןופיסוי אוהו , ח"כ הוצה תשרפ רכזנה
 יב ונממ התע רוכזא הז האר דבל ,ומוקמב ותוארל לכוי ליכשמה רשא וילב
 תנומה ויה םיבורכה : הלאה םירבדה תא םיבורכה לע בתכ יששה קרפה ףוסב
 האר השמ לבא , וההאר אל םלועמ ןיע רשא שדח ןימ לש םיפפועמ םייח ילעב

 תרשע םהב רשא תוחולה ינש ןהנ הזה ןוראבו , םיהלאה אסכב םתנוכת תא
 תמיתחב הנהו . כ'ע המהמ רבע לכב יצחו םינש ונייה חול לכב השמח םירבדה
 ףא לארשי ינומא ימולשמ םלועל םדא אצמה יור ןודי אל ןילמל יצנקו ןוזחה
 לש אסולכוא .ותוארב רשא , אזוזד אתרוצב ילכתסמ אלד ןישודק לש .ןנבמ
 הארה רשא הארמכ , הרותה ידומלב שדח לכ עומשל ןוא ול ריעהל וקיפסי םירכנ
 תחא הדמ הנמאה יכ , הזה רפסה והללביש המ לכב םג הלאה םיקרפה אשונב
 תיבה רהב אמוז ןבכ רמאל ןינהנה תכרב םהילע ךרבי אל רשא תועיריה לכל
 ויתרמא רשא תא הז םעו . ינשמשל הלא לב ארבש ךורב האורה קרפ בוטל רוכזה
 - רבודי המ .עומשל ונניעב רקיי םנשב יכ ,התע והנשא רשא אוה םינפל
 םעונ יהי , וניתובר תלבקמ זוזנ אל רבד םושב הנה ,תלוז לכמ םישורדב
 וררבתי זאו , ותיב ריברל הבהאב הרהמ הדובעה בישהל ומע לכ לע םיהלאה
 ינפל םלוע ןוצרל םתלפתו לארשי ישאו ,םהלוז תובר םע הלאה םירבדה ונבלתיו

 י : ולבוקי ונואג רדה

 . ןושארה ןמ  ןורחאה הזה תיבה דובכ היהי לודג : איבנה יגח רבד לע

 תיב לא ימלת ךלמה השעש ונערי םינקז תרדה רפסמ רשא לודגה דובכה אנ קרפ
 תאמו ךרעה יאלפנ םיעיבגהו םירכהו ןהלשה תרושת וילא וחלשב וניהלא

 רבל , םש תרשל רמועה ןהבל האלוסמה החנמהו תיבה קדבלו תונברקל רככה
 ףלא םירשעו .האמו הרותה יקיתעמ- םינקזה לא ןהנ רשא תורקיה תונמה ןמ
 ינעינה ; ךלמה יזנג ףסכב םילואג םלכ םישפח חלש רשא לארשימ םיצוצרה
 םינפוא המכב השענ תובר םימעפ רשא הלודגו רקיה תא ןכ םג יבל לא בישהל
 ותושעה בותכ ונאצמ אלש המ ,אוהה שודקה תיבל ותלוז םיבר םיכלמ תאמ
 וא ., הזה רבדה ללגב יכ טופשל ינעינהו . ץראה יבלממ רחא תאמ ןושאר תיבל
 טעמ תחא רוע אוהה בוטה דועיה רמא 'ה תוכאלמב איבנה יגח , וללגב םג
 .ןורחאה הזה תיבה דובכ היהי לודג , 'וגו דובכ הזה תיבה תא יתאלמו 'וגו איה
 תילבבה ארמגה ימכח יכ  תאז תעדומ הנהו .ונינפל דוע ראבתיש ומכ 'וגו
 בד וב וקלחנ ארתבד ק"פ ירהש , ינשה תיבה לע 'וגו היהי לודג בותכה וניבה
 קוספ הבר םירישה רישב םג ,םינשב רמא דהו ןינבב לודג רמא רח לאומשו

 םינצנה



 ב

 דע | םלוע אנקופ ימו
 רימזה תע . והרובהו ארזע ותרובהו יכררמ ולא ורמא ץראב וארנ םינצנה
 היהי לודנ ביתכד תונבהל שדקמה תיבו רמשהל םיילבב לש" ןמז עיגה , עיגה
 קוספ םש דוע ןכו ,שרוכ הז בוט רייח לוק עמשנ רותה לוקו , הזה תיבה רובכ
 ןמ רסה ןורחא תיב היהש יםירבד השמה ולא הל ןיא םירשו - ונל תוחא
 קחצי ןוד רשהו 'נ רעש הדקעה לעב םכחה יתיאר הנמאה , 'וכו .ןושארה
 וניתובר תעדמ וטנש , םיבותכה טשפל ורואבבו תיעיברה ותלאשב יגח שורפב
 קחצי ןודו :,רטאנ הנבי הרהמ רשא ישילשה תיבה לע קר יכ םרמאב , 'זנה
 רשוע רשא הניכש אלא דובכ ןיאש רמא יכ םהמ ותוטנל םעטה ןתנ טףפב
 , חרכהב ישילשה היהיש , ןורחאה תיבה רמתיא שורפב יכ דועו , התא דובכו
 םינוקתה רפסב יכ , תמאה ימכחל אצמנה ןמ הז םתער ךומתל דעפ ונל שי םג
 יאמשא םיכה אוהה לש תולאשה שלש ןינעל סחנפ רהוזב ןכו ב"יו 'ח ןוקה
 לארשי , אוהה ראובמה רובדה 'ב רמאמ ירזוכה חקל יתערל ןתבושתמ רשא
 הנבי אל 'ה םא בותכה לע םרמאב , המהכ וראב 'וכו םירבאב בלכ תומואב
 ישילשה ךא , םדא ידיב .םתושעהל וברח םינושארה םיתבה ינש יכ 'וגו תיב
 'ה םלשורי הנוב :םדק יהלא הנועמ ךידי וננוכ 'ה שדקמ רמאנ וילעש ןורחא
 תיבה דובכ היהי לודג רמתיא אד ןיגבו , חצנ דע ומייקל שא תמוח ול היהי .אוה
 י"בשר ירבד תא וניבהו ואר יכ סע 'זנה תוברהו .ארמגה ימכחש תויהב םלוא , 'וגו

 . רבדכ השעמ ןינעל קספ ונניא םגשב הזב רמול תואי אלה , רומאכ ותרבסמ''וטנ
 םיטפשמר ידג לשבת אל רהוז ירברל רשא בלח רחא רשב תל כא ןינעב אצמנה
 ווה אמלעד ןיגוס רשבה לכ קרפב ורתיה םסרפתהש ירחאו , רוסאד הארנ
 תכסמ יהלישב ל"ז ש"ארהו יספלא ברה כ'ג ובהכש ומכו ,ונלש ארמגה תעדכ

 ג'עא :ל"זו אהבשב אערת לע שקמ ןירב אבדעמ ינבד ארמג לע ןיבורע

 ווה והניאד ,ןל רפקיא אל ארתיהל ןליד ארמגד איגוסו ליאוה רוסא הידירלד

 ואל ארמימ יאהד והל םיקד ואל יאו , ןנימ יפמ אברעמ ינבד ארמגב יאיקב
 םישרפמה יבוט רתי ונאצמ הז ןודנבד ש"כו .והניא היל ורש אק אל איה אבמסד
 כ"ג ןידהו הרמאנ ינש תיב לעש , איהה האובגה וראב .בותכה טשפ יפכ רשא
 רשא היהא בותכה לע תוכרבד ק"פ ל"ז םשרדמ ונעדיש הממ תמא ןיד הארנ

 תוילג דובעשב היהא רשא , וז הרצב םמע היהא השמל ה"בקה :ול רמא , היהא
 יטמנ אכה , 'ובו תרמא הפי ל"א התעשב הרצל היד םלּוע לש ונובר וינפל רמא
 םהל ודיגהב והל רעצמ אק ירועצד המודי ךיא ינש ןינבב  ימוחנל אתאד ינח
 ירברל | םג ! ההמתא ? הז לש ונברה ורמלי וירבד .ללכמ רשא ישולש ןינב
 לכב םינש כ"תמ רתוי הברה ינש תיב ךשמה ןימאי רשא ותלוז לכו ןופיפויה
 יב םינשב לודג רמאר דח ךרד לע  'זנה ולדג ןיבנ אל , ליעלד םיקרפב בוהה .

 רשי ןכבו . םינוש תורמאמ לא יקמהו ךיאה יפחימל הז ןויגה היהי ןוצרל אל
 לע בותכ יתאצמש הממ םירבד ישאר הפ בותבל יתיארו רכזנה .יכרד יניעש |

 דובכה ב: יידוי
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 , םיכלמ המכ תאמ אוהה ינשה תיבל השענ םיבר םינפואב רשא לודגה רובכה

 אלש המ , אטחה םרג אלש דועב ימורו ןויו סרפ תולודגה תויבלמה שלשב ויהש
 לבבו .רושא תוכלמ :.תאמ םיבותכה ןמ עדונה יפל ןושארה  תיבל השענ
 , תצרחנ המחלמ .ץק דע הימי לכ בוט אלו .ער והתלמג אברדא יכ ., תמרוקה
 דובכה \ לא זמר יגח איבנהש אוה בורק רשפא יכ ןימאהל ונתעד חונתש ןפואב
 ןורחאה ראת הנהו \ , ונרמאש ומכ רכנה ינב תאמ אוהה תיבה לא אבה הוה
 םע יכ תחאה :םיתשב ץרותי טשפ ךרד הנמאה יכ השקיש הממ.ונניא .ךכזנה
 ריזנב ורמאש ומכו ,ינשה רחא תונבהל ידש תרזעב ריתע ישילש תיב .תויה
 ינשו ןושאר שדקמ הז םימעפ 'ג 'ה לביה 'ז והימריב .בותכה לע ש"ב קרפ
 ינשה תא ארקיש ןכתי יאלה ; חצנ רע דומעי .ישילש בורה ירתד ישילשו
 'נ הימריב בותכה ןכ םג ונאצמש המ יפכ ,והמדק רשא ןושארה ךרעב ןורחא
 תרשע תולג אוהש רושא ךלמ ולכא ןושארה וחידה תוירא לארשי הרוזפ הש
 לבב 'תולג יכ עדונ רבכו , לבב ךלמ  רצנ דכובנ ומצע ןורחאה הזו םיטבשה
 ןושארה ךרעב ןכ ארקנ לבא , סוטיט תולג וירחא אובב  ןורחא היה אל
 ,תולשב אל ןושארה ךרעב אוה ינש תיבב .הומאה ןורחאה ןכ ומכ , רכזנה
 ינא שודק הפ רבד יתלוז יכ אצמת ביתנ ריאמה רפס לעמ שורדת םא םג
 האל ורמא האר .ךרעב ןבוי אלש ןורחא ארקמה לכב ןיא , ןורחא ינאו ןושאר

 ןורחאה רודה רמאו .. המהמ םינורחא ףסויו לחרו היל ךימסו םינורחא הירלו | *
 , ןורחא רורל/ורפפת , ןורהאה ךרפה : תבטיה , ןורחא רודל םהינבו , םהינב
 ירחא יב .תרחאהו , טלחהב הלאמ רחא םג ןיא אלה , םינב ןורחא רוד ועדי
 המירקה סחיש ןושארה ודובכב הזה תיבה תא האר רשא םכב ימ הלעמל רמאש
 רשא ןורחאו ןושאר .ראה יכ ראבל טשפ ךרד ןכ ומכ אוה תואנ , רובכה לא
 הנוכה חיהתש הז םע רשפאו . תיבה לא אל ומצע דובכה לא בסומ הזה בותכב
 , תוגוע ומרג דע תמאב היהש ומכ בוט לא בוטמ רואו ךלי אוהה תיבה ךיא
 . ררסה לע וברי ומכ וברי וילא ןושארה לע לדגי ןורהא ובש דובכ לכ יכ ןפואב
 ,ראמ אלפנ סוחורוה ןינב םינימאמ ונתויה םעש אוה יתעדל ונבייחי לכשהש הממו
 . לילחה קרפ הכוסו ארתבר ק"פ ל"והו , ו"ט רפס ףוס םיימורל ןופיסויה בתכש ומכ
 ןופיסויה ראבש ומכ דאמ ךמ היה רשא לבבורז ןינבל דבלב ךרענ הז ולדג הנה
 ראובמכ תוכורפ יתשב ןיסקרט המא ושע הז ללגב ילואו , ר"פ א"י רפס םיימורל
 רשוע ןוערגכ ונממ ערגנש קפס ןיא המלש ןינבל ךרעב םלוא , תודמר 'ד קרפ
 יכלמ לכמ לרג המבחלו רשועלייכ בותבה וילע דיעה רשא המלש רשועמ סודורוה
 םירבדהו . אוהה ןינבל ןכומ דוד ול בזע רשא ברה ןוהה ונחעדב ש"כ , ץראה
 וניהלא לודג יכ אלפהו לורג הנוב ינא רשא תיבה : רוצ ךלמ לא המלש בתכש
 קרפ 'ז רפס םיימורל ןופיסויה בתכש המ היה תמא םא רוע ש"כו . םיהלאה לכמ
 לש בר ךס ורכק רורחב סינכהשו לודג רובכב ויבא דוד תא רבק המלש יכ ב"י

 בהז



 הע םלוע | אנ קרפ | ימי /
 יאנומשח תיבמ ךלמה סונקרוה ךרטצהב הנש תואמ הנמש רחאלו , ףסכו בהז
 הרעמה ןמ דחא רדה התפ , סוכויטנא ליח תא וילעמ תולעה ןעמל הבורמ ףסכל
 סודורוה ךלמה תובר םינש רחא רועו . םירככ םיפלא תשלש ונממ איצוהו איהה
 תא חלש אל םהמ שיא ךא , הבורמ ךס אוה םג איצוהו רחא ררח םש חתפ
 ,תומחלמה ןמ 'ג קרפ 'א רפס 'זנה סונקרוה ןינע לפכ ןכו . ומצע רבקה םוקמב ודי
 סנכנ סודורוה .ךיא הכוראב דוע בתכ 'זנה תוינומדקה ןמ א"י קרפ א"י רפסבו
 ףרשו רבקה ןמ שא אצישו ומע וירענ .ינש קר אבחהב הלילב איהה הרעמל
 לע ודהפמו ושפנ לע טלמהל רהמ ץוחב ןיתממ היהש סודורוהו , הלא וירענ תא
 , ארימרמו אלחוכ אשיש ינבאב אלפנ ןינב אוהה רבקה תא הנבו רזח ותאטח
 אלה , כ"ע ואצי הער לא הערמ וישעמ לכ אוהה ונועב האלהו זאמ הז לכ םעשו
 ושפנ תא רוסמל העש ול הנמדונש ירחא קזח דופי ילב היה ורשע יכ תוא הז
 ןיא רשאל ךרעי אל יאדו הזכ שיאו , םיתמה לא םייחה רעב תורעמה תא רותהל
 והורמא ונימכח יכ ארבסה ןמ הז חיכוהל דוע יל המ ךא . המואמל ול בשהנ ףסכ
 : םנושל הזו בהז ותריפר קוספ הבר םירישה רישו ב"י הבר רברמב בטיה ראב
 ירוחאמ ץוח בהזב חוטנ היה תיבה לכ (תודמד ר'פ) אנינתד אה קחצי 'ר רמא
 אנה , בהז הפוחמ היה תותלדה ירחא וליפא ןושארב לבא , ינש תיבב , תותלדה
 א"יו , רפ םדל המוד סורא םיורפ בהז 'וכו בוט בהז וב ויה םיבהז ינימ העבש
 יחמקו י"שר יב ירחא יתערלו , ב"י הבר רבדמ כ'ג ורכזש ומכ תורפ השועש
 ואצמ רשא ו"רפ תנידמ קר וניא םוקמ םש םיורפ וראב םתקתעהב םיעבשה םג
 ןושאר תיב רשוע המ יהי אל קרפב הלעמל יתרכזש ומכ  וננמזב םיררפסה
 תשמחו הניכשה ןכו , ונרמאש ומכ ינש תיב לש ותואמ לדנש קפס ןיא ותונבהב
 ילב-ינש תיבב אלו וב ויה אמויד ק'פ ל'ז ונימכח רבדכ רשא םירקיה םירבדה
 רומאכ יגחמ הפ  דעוימה .דובכה םנמא . ךרע ןיאל והולטניו והואשנ קפס
 תאמ וילא השענל קר , ומצע רצמ תיבל רשא רובכה לא אל מור ונתעד יפל
 ןכ לע יכ , םעפ לע םעפ םתובדנ תמורתו םהיחבזב ץוחמ רשא םיוגהו םיכלמה
 תויה םע וב ץורפיו הבריש ירי לאל שי רמולכ 'וגו בהזה ילו ףסבה יל םש רמא
 היא ינא בא םא לארשיל יכאלמ רברמ כ'ג ןבוי הזו , עודיה יפכ העצמ ותישאר
 רטקומ םוקמ לכבו םיוגב ימש לודג ואובמ דעו שמש חרזממ היל ךימסו ידובכ
 = , םלשוריב שיגהלו ריטקהל םוקמ לכמ םיחלוש וא םיאב ונייה 'ונו ימשל שגומו

 : םיוגב ימש לודג יכ |
 אצמנ , םימלא םילילא ידבוע ינש תיב ןמזב םג תומואה תויה םע הנה

 תוחולמ רשא , ימורל ינש ךלמ ואיליפמופ המונ יכ ה"א לש םירפוס המכל בותכ
 אצמ | , םיעכמה השנמ ימיב היהש ראבתה ואיטומאסו ואיביסביא
 יתלבו ,םהינפ לע ףרש וא ךאלמ םוש ארומ ילב םיצורפו םיחלושמ וימע תא

 תיבל זא 0 אלש ש"כ םינושאר םורעש רשא םילילאה תא ףַא םידבוע |
 וניהלא
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 אל רשאו 'ה ירהאמ םיגוסנה תא יתרכהו הינפצ רמאמב קרקרנ םאו וניהלא
 לכ יקרופו םילילא ידבוע ונייה תותכ יתש םהש | , והושרד אלו 'ה תא ושקב
 תומוא לע וניהלאל .רשא החגשהה להב יכ רומלנש אוה בורק , טלחהב לוע
 םתוא לע ריפקמ ונה , 'וגו האטהה הכלממב םיהלא 'ה יניע הנה ב ,-"

 םימשה אבצו םילילא ידבוע לע ותרפקהמ רתוי לילא םושמ ארומ לכ םהל ןיא
 רתוי וענמיש רתומ היהי 'ארומ בצע : לכב יכ . םימעה לבל םתוא ה רשא
 ע"אה כ"ג בתכש ומכ , תבשל םא יכ ורצי"והתל אל רשא םלועה תא בירחהמ
 ידבוע עשפמ .לודג 'הב  ןימאמ וניאש ימ עשפ : ל"זו ןושאר רובד ורתי תשרפ
 .יפנינה יכ רמא רשא תואצמהב | םא םהה םימיב טעה הז המונו ,.'וכו םילילאה
 וברחב ץימא חכל םא ,םיהלאה ירבר תא וילא תרמואו ול תעדונ התיה האיריגלא
 ארומ לא םינומדק רתויה םימיב םטפשמכ םהה םימעה בל תא תוטהל , השקה
 ינפואו םיטוידהו םילוחג םינהכ םתוניב רדס אוחו , םימשה תוחכמ היהיש זיא
 בבוש  פ"כע ךא ,והתו ספא לש קפס ילב תורותו םיקח םע ריא ימיו תונברק
 תודחפההו םימיאה תא אצֶמ אוהו , ןסרו גתמ לא טלהומה תוישפחה ןמ םתוא
 ואיויל וטיט רפוסה בותכל וכיראה רשא לככ םירומחה תא ותוערב
 םיקפב ונאימריפ ואיצנאמלו | ,תוירישעה ןמ ןושארה ורפסב
 . םהלוז תפומ ישנא םיבר םע , תפייוזמה הדובעה ןמ ראותמה ורפסמ םינורהאה
 םילילאה תאריב םיקזחתמו םיכלוה םהה םימעה ויה רודל רורמ ןכ ירחא יכ ןפואב
 וניהלא םש  םג ינש תיב ימיב םלצא עמשהל םוקמ כ'ג היהנ .הזבו ,תוחכהו
 שודקה תיבל םיחלושה םימעהו םיבלמה'ובר ןכ לע יכ , ונהמאש ומב ךרובמה
 ןמ חיכונש ומכ וקעל ןברק וא רימת תחורא םע םהיגברקו םתרושת תא אוהה
 ו ךפהב םא יכ ןושארה תיבה לע ונאצמ אלש המ , םיתעה יעדויל בותב אצמנה
 . ונבתכש המ"יפב 'וגו הזה תיבה דובכ היהי לודג ורמאב איבנה זמרש ןכתי הז לאו
 ותדגהו רפוסה ארזע ירמא הזה רברה לע הנושאר ךבבלב ארוקה התא אופא םיש
 אצמה םעטמ שוירד ךיא בתכ תיששה השרפב יכ ,  םרפו ידמ יכלמ לע תיתמאה
 אוהל 'וגו אכלמ .יסכנמו + רמאל הוצ וילא םדוקה שרוכ ןוצר היה כ"ג הזש בותכ
 ירחאו , יהונבו אכלמ ייחל :ןילצמו אימש הלאל ןיברקהמ ןוהל יד םוהל בהיתמ
 יהוטעיו אכלמ יד בהדו ףסכ אלביהל םעט םש אתסשהתרא יכ ריגה '\ השרפ ןכ
 אוה הלאה םירבדה ללגב יפ דע | , השרפה התוא לכו לארשיד הלאל ובדנתה
 'ה תיב תא ראפל ךלמה בלב 'תאזכ ןתנ רשא וניתובא יהלא 'ה ךורב רמא ארוע

 ידיגמו םיאיבנ ונתא ןיא ןמאנה רפוסה ארזע ירהא יכ ןעיו = , םלשוריב רש
 ןינבל הנש םיעברא האובגה המתחנ ירזוכה רמאמכ ירהש שדקה חורב םירבד
 םירחא םישנא ןיאש םוקמבו גשומה טעמב קפתסנ , הלעמל ונרכזש ומכו תיבה
 "קר אריתי חור ילב םיבתוכה םירפוסה הזל םחיתמ ובתבש המ תוארל לדתש
 םיבתוכה ויה ןוא יקקח וקקח ולא רבד ףוס יב , םהבש תינומה המכחו ונתלכוסמ

 . םירחאה
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 , וניהלא דובכ דגנ אנקל םבבל םהי יכ אלא אהי אל םדקדק לע םיכמ םירחאה
 לכה , רומאכ ידמו סרפ יכלמ אוהה תיבל ושעש וניאר רשא דובכה ירחא הנהו
 ותארקל אצוי לודגה ןהכב ועגפב ןודקומ רדנפכלא לש וישעמ ולדג המ םיערוי
 ושיערה לכ 'סעו 9 הוחתשה וידבע תלחות דגנ רדנסכלא אוהש ,.םלשורימ
 ארומו הרתי הבחבו , בוט קר ונמע השע אל ץראה תוכלממ לכ תא ויתומחלמב
 'ה תא שורדיו ודי לע אכסנל רמא ןיחוחינו החנמו שדקה לא ןהכה םע אב לורג
 ינח לש הנושארה ותנוכ יתערל ןכ לע רשא , שוירד םע ו :תילכת לע

 איה םימשה תא שיערמ ינא תינשה ותאובנב ןכו , איה טעמ תחא דוע תאובנב
 , ויתומחלמ ויה תיבה ןינבל םידחא םימי ךותב יכ , רדנסכלא השעמ לא זומרל
 םירשה ילודג םע אוהו , תוכלממה אסכ ךופהיו םיוגה לכ תא ושיערה רשא
 םילועמהו םיוגה לכ תדמח | אוהה רודה יפל תמאב ויהש וילא םיולנה םיכלמהו
 םיקהל םינינפ ברו בהז ןהכה לא תתל הצור ותויה םעו , המילשורי ואב םהבש
 תואצות ול רשא םיהלאה ינפל היהי ןוצרל אל יכ ובישה , לכיהב ןורכז ומלצ תא

 ןתנ תומחלמה רעצב יורש היה םלועה לכ רשא איהה תעבו ,ףסכהו בהזה .
 םהילע םג רשא וירהא םיאבה םיכלמה לכ ןכ ומכו , טקשו םולש אוהה םוקמב
 התע ראבתיש ומכ הזה תיבה תא רבכלמ ורס אל םיוגה לכ תרמח ראת קרצי
 ושערי .רמא אלש שיערמ ינאו יתשערהו תולמ קדקדלמ רובעל ןיא םג , ונינפל
 ןודקומ ךלמ ענמה איהה המהלמל תיישאר הבס תוארה סע יכ ריעהל , ןהילאמ
 ארובה תאמ התיה הנושארו םצעב הבסְנה אלה , שוירדל גוהנה סמה עורפלמ
 איה  תעדומ רבכו הב אצויכ לכ לע .ןורל תואי ןכו- , תולילע ונכתנ ול רשא
 ירחא הזה .תיבל תישענש הלודגו .רקי .הראפתה ונקתעהש םינקז תרדה רפסמ
 רשא םיכלמ העבראה ןמ דחאה לש ונב ופלידאליפ ימלת תאמ סורדנסכלא
 ונרובחב וירבד יכ ךיראהל אוה םשה ןמ אל הובו , תרבשנה ןרקה תחת ומק
 קרפ ב"י רפס םיימורל ןופיסויה ירק ליז הלא רבלמ םלואו . וערונו ומסרפתנ הז
 ינאפיפיא סובויטנא " ונקז ןוי ךלמ לודגה סובויטנא ךיא הכוראב רפסמ אוהש 'ג
 לארשימ אל רשא לכ יכ , שדקמה דובכל וינפלמ תוכלמ רבד איצוה עשרה
 שונא זועי אלשו ., םידוהיה תד דגנ שדקה לא תשגמ ראמ ושפנל רמשי אוה
 םלדגל אלשו םהילא םיאמטה םייחה ילעבמ דחא לש רשב םלשוריב םינבהל
 רשא ףועהו המהבה םא יכ הב וגרהי אלשו , הילא ואבוי אל םתורוע ףאו הכותב

 'ה קרפ ג'י רפס ןכו . המש רשא לודגה לאה ינפל הברקהב םידוהיל ורתוה
 ןהכ ןתנוי ימיב הזה תיבה לא ןוי יכלממ ואירטימיד השע רשא רובכה תא רכז
 ואצמנ וללכבו , רמחנו ביבח םידוהיה לע תוכלמ רבד איצוה יכ יאנומשח לודג
 השמח םיחבז תונקל הנש לכב יתוסנכהמ רחימ יננה הז לע ףסונ-: הלאה םירבדה
 םיחקול ינומדק רשא םיכלמה ויהש םילקש םיפלא תרשעהו , ףסכ ילקש ףלא רשע
 סוני רשא שיא לכו , םינהכל םתוא רתומו לחומ יננה שדקה תמורתמ הנש לכב

 לא
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 ויתובוח ןוערפל ףא ושפתל םירטושה ולכוי אל וב קבדה שדקמהו לכיהה לא
 תוסנכהה ןמ השעיש ץפח יננה ןוקת הזיא שרקמה תיבל ךרטצי םאו ,ךלמה לא
 תא ומיקה רשא םינורמשה יכ רכז ג'י רפס 'ו קרפ ךומסב םש דוע ,ונל תויוארה
 < םירצמ לש אירדנסכלא להק יחולשו , ןודקומ 'ורדנסכלא ימיב םיזירגירהב המבה
 לע הרוטימוליפ ימלת ינפל ןירל ואב , םלשוריב רשא שדקמה דעב םיצילמה

 ואיבהש תוירותה תויארה דבלמו . והער לע םיתבה ינשמ דחאל היוארה המירקה
 האר ורמא , הלאה םירבדה יפ לע התוא וחיכוה שדקמה תלעמ לע םירוהיה
 תואלוסמ תובדנב ותוא ורבכ האיסאה יכלמ לכ יכ הלועמ הזה תיבה םא וננורא
 תא  ובייחו םימלא םיבלככ וראשנ המבה יצילמ רבר ףוסו , 'ובו םעפ לע םעפ

 ןתוא וסחי יכ םע , קלח 'פ ל"ז ורכזש תונעטה ןמ וז םא עדוי ימו , ךלמל םשאר
 -דוע , התייוהכ שממ ונל הדיגהלו התוא עימשהל וריפקה אל ןעי ןודקומ רדנסכלאל
 הגישה רשאכ יטיגריויא הנוכמה ישילש ימלת יכ בתכ ינואיפא רגנ ינשה ורפסב
 לבא , םירצמ ילילאל ויתודות יהבז בירקה אל האיריסה זוחמ לכ תא שובכל ודי
 תוקח  לככ םינהכה םובירקה רשא הברה תונברק ברנתה םשו םלשוריל ךלה
 רסיקה לש ויבא 'פכלא יכ םיימורל תומחלמה ןמ יששב ול אצמה דוע ,ונתרות
 הכשלל טרפבו , לכיהבש תותלד עשת רודהב הבורמ ךס זבזב , ואיריביט
 הובג היה הלש למ ץע רשא שרקה .חכונ תוחתשהל תואבה םישגל תרחוימה
 המא םישמהל עיגה וב םיררויו םילועה ףסכהו בהזה ירויצ םעו המא םיעברא

 קרפ םירבעלו 'ה קרפ םיימורל תומחלמה ןמ ןושארב דוע , יפויה תילכתב לכו
 םלשורי תא דכל םיימורל לורג אבצ רש ואיפמופ ךיא רפסמ ןופיסויה אצמה ט'ל
 סנכנש רבדה תמאו , 'פכלא יאני ינב םונקרוהו סולבותסירא םיחאה תקולחמ ימיב
 האר יכ , וחבש ונדמל הז ותונגמ ךא ולש תוסיגה ישאר םע המינפ שדקה לא
 ודי חלש אלו גוסנ םוקמה תארי ינפמו םכרע תראפת רקי תאו שרקה ילכ לכ תא
 םיולה . תאו והוציו ג"כ סונקרוה היהיש ראב תרחמה םוי אבררא ,המואמב
 ו א י ל ו ט ל אצמה םעו , םדק ימיב םתורמשמ לא בושלו שרקמה תרהטב רהמל
 רשא ארומ תבסל היה אל ואיפמופל הזה תוקפאתהה יכ אש רעב ותצילמב
 רקש הנה ,עצב עצוב אוהש הבר וילע אצי לבל קר אוהה םוקמה ןמ ול היה
 םיהלאה תא םתדובע יכ רמאל אשנתמ ותויהו םידוהיה תא ותאנשמ וב הנע
 רשא תחחוימ הארי הנידמו הנידמ לכל שי יכו , וילילא תרובעמ הלורג הנניא
 תא אנ לאשת יכ ; המש ותצילממ הארנה יפכ וקבדיש היבשוי .לכל יואר הב

 ללש םא ואיפמופל התיה םרא תפרה וזיא רמאל המהלמ תרות הזה ץילמה

 ? ול שיא וזובי יכ אבצה ישנא תקה תאזו ,ודיב אבה ןמ רוזבי ול שוכרו
 אל המל , םירוהיל רשא לכב תעגל דושו סמח ול הארנ .אוהה השעמב םאו
 ךותמ תרכנ ותבשחמ ירה , חוקלטהו ללשה רהימ םג ויתואבצ דיו ודי בישה
 ןואג תא ותזיבב ללחמ והתענמ וילע 8 תתחו םוקמה תארי קר יכ וישעמ

 | .שדקה
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 םרישל םיולו םהדובעל םינהכ בישהל ותוזירז ןכ םג ונתוארב ןכש:לכ , שרקה
 אוהה תיבה לא ןתנ ואיפמופ אוהש רמאי ןוכנ לע איהה העשה יפכו , רומאכ
 וריעב יב ו ג י ט ם ו ג ב א םכחה לע רבד הנעמשת ךינזא יכ םעו .והדבכיו רקי |
 תויהמ- הז .רמא אל יכ ןמאה , 'זנה ו אילו ט ירברל הטנ ה"מ קרפ ח"י רפס |

 טיו הדבל 'זנה וא י ל ו ט תצילמ האר לבא ולצא תללוחמ איהה שדק תמדא
 ראותמה ירדנסכלאה הידיריל ןורחאה קרפב הארת בושת דוע , ךרדה לא הילא
 ןושאר םפירגא ךלמה ךיא ריגמ אוה-.וירבד ללכב יכ . , ויאקל תוכאלמה ןמ
 לספ םושלמ ענמיש 'זנה ויאק רסיקה ינפל ומע ינב דעב ץילהל דאמ לדתשה
 איהה הרצה לע ותגאד בורמ הנה ימורב זא ואצמה םעו , שדקה תומוקמב ותרוצ
 ןמ היה רשאכ יםינפב םינפ ןנחתהל וילא תכלל לוכי אלש ןפואב , בכשמל לפנ
 הברעו הפי םינונחת תרגא ול .בתכ ותטמ לעמו ; והומכ ירקע רבד לע תואנה |
 יראסיצ אלה יכ רכז ובבל תא ךושמל הב ויתוצילמ רתי ןיב רשא , ראמ |
 הוצ ., הנומת לכמ יונפ וערי רשא אוהה םוקמה תא דבכמ ותויהל וטסוגבא |

 הלועל םישבכ ינשו דחא רפ ומשל ויתוסנכהמ םוי םוי וב םיבירקמ םינהכה ויהיש
 אוהה שודקה תיבה לא הברנתה ויתובקעב תאצץכ ותשא וטסוגבא האילוי ןכו
 . יפויה תילכתב רקי ילכ ראשו םיעיבגו בהז יקרזמ |

 המכ רפסל הברמ אוהש תוינומדקה ןמ י"פ ו"י רפס ןופיסויל אצמת םג

 םידוהי לא וידיקפ המכ תאמו הזה וטסו"גבא רא"סיצ תאמ ונתנ רשא תונוישר

 תורורצ תא הנשב הנש ידמ חולשל , םלשורימ תוקוחר תוצרא ינכוש םיבר
 תא איצוהמ םבבעל םילדתשמ ויהש םימעה ןוצר דגנ םיהלאה תיב לא םתבדנ |
 תויסנכ יתב תושעלו תורובחב דעוהל דימת ולכויש ןכו ,הצוחה תונידמה ףסכ
 אל םידוהיה תאמ לכה יכ םעטה ותתב , הזמ ורהזוה םימעה רתי יכ תויה םע |

 לודגה לאה דובכל םדיב םהיתובא ישעמ םיזחואכ לבא ימ"ור תוכלמב די םירהל
 תכלמ הרטפואילק טרפבו ץראה יכלמ לכש ליכשתו עדת דוע .  םלשורי ןכוש |
 ןופיסויל אצמנש הממ ךרעה ילורג תובדנו תוחנמב הזה תיבה תא ודבכ םירצמ |

 רבד תא ובתכב . ב"לפ 'ה רפס םירבעלו , ב"י 'פ ד"י רפס םיימורל תוינומדקב
 םילשורי ךרד רבע יט'ראפב םחלהל ותכלב רשא  'יימורה אבצ רש ופ"סירק
 ינש ונייה ,םב תעגמ ואיפמופ ענמנ רשא 'ה לכיה תורצוא תא יבש םשמ בשיו
 הנמ תואמ שלש הלקשמ בהז תרוקו בהז ירככ םיפלא תנומשו ףסכ ירככ םיפלא
 הזו בתכ וירבד ףוסו . תויקנוא נ'ק אוה םידוהיל םש רכזש המ יפל הנמ לכ רשא
 יבלמט םיבר הנה יכ , שרקמב היהש הזה לודגה רשועה לע הומתל ןיאו : ונושל
 בהז ילכו ףסכ ילכ הנשב הנש ידמ 'ה לכיה לא החנמ וחלש םהילודגו ץראה
 שדקה לכיה לא דימה סמ ונתנ םיבר םימע םג ,רזע ותאמ שקבלו ותוא דבכל
 הצקב רשא וא"יק ריע לא האינ"ימרא ךלמ תדירהמ חלש םהה םימיבו . 'וכו
 םירצמ תכלמ הר"טפואילק .םש החינה רשא בהוה תא םשמ חקיו .האיסא ץרא

 שרק |
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 שרקמ תא אוה םג רבכ ואיר"יביט רסיקהש ךל תמאתי רוע . וניהלא 'הל שדק
 | רמא  וירבד רתי ןיב יכ ו"יאקל רכזנה ספירגא תרגאב הארתש הממ , שרקה
 | ךשמב יכ ונשדק תיב חכונ ובבל בוט תא הלג ךנקז ואירי"ביט אלה : 6 הזו
 : הנממ דקפה יתלב הרובעה וב .דימתתש הצר ךלמ רשא םינש שלשו םירשע
 "אל תמאה תא יתבהאמ הנה ראמ יל ערה ואירי"ביט אוה יכ םעו ,המואמ
 ץרא לע ודיקפ וט"אליפ יכ טרפבו , תוחבש המכ הזב וילע ריגהמ קפאתה לכוא
 םהילע הרייטצה אלש ףאו . ונשדק לכיהב בהז יניגמ םישל הצור היה יבצה
 עמשהב ,ונתני םדובכל רשא םישנאה תומשו םהינתונ תומש קר הרופא הרוצ םוש
 - שקבל וט"אליפ לע ולהקיו םינגסהו ךלמה ינב העברא ומק ןומהה ןיב רברה
 ררוצו ביוא אוהו ,ונקתכ אל רשא שרקמב ומשוהש םהה םיניגמה תער תא ריבעיש
 רסיקה ינפל בתכב םתנחת וליפהו ונפ ןכ לע רשא םהילא עמש אלו הבא אל
 - לא בותכיו ופאב ותמח התלע האירקה תא ארק רשאכ יהיו , ואיר"יביט

 שדקה ינפ תאמ םלכ םיניגמה תא ףכת ריסהל וציו , תופיזנו םיפודג האלמ תרגא
 םישדקה שדקב אלה ,תרכזנה ותרגאב רמא הכו . המש רשא ךלמה תיבב םתתלו
 םג ידוהי שיא לכו , ולכ םלועה לע הנשב תחא םעפ לודגה ןהכה ללפתי אוהה
 איהה םעפה ןמ רתוי .וב סנכי רשא ומצע לודג ןהכה ףאו לודגה ןהכל בורק ןהכ
 .אוהה םוקמה תשודק בורמ הרותה ןתונ רזג ןכ יכ , םימשה יהלאל ושפנב בייחתי
 קפס ןיא הרוצ לכ וילא שיגהל זעונה ש"ב , לגר ףכ ךרדמ לכמ רמשנ היהיש
 לע ומצע תא םג גורהל ול יואר ויגב תאו ותשא תא ותימה ירחא ומצע אוהש
 רפס [2 ןופיסוי] הידירי אוה רשא ירחא ומצע הזה קרפב ןכו , כ"ע עגרכ םהיללח

 תא םתונברקב םידבכמ ויתרשמ לכו וטסוג"בא רא"סיצ היהש לודגה דובכה תא
 ושענו ורמשנ הלאה םירברה לכ הנהו : ונושל הזו ורמאב וירבד םתח שדקה לכיה
 ןעי ונדגנ ותיסהל שקבמ היה ודיקפ ונ'איס יכ םע ואיר"יביט רסיקה ימיב םג

 תוסחיתמה תומשאה לכ ךיא שיגרה ואירי"ביט אוה רכזנה תיסמה תומ ירחא יכ

 לבל הוצ ןכבו , ימור ריעמ ונמש תא  תירכה ןעמל רקש תולילע ויה ונממ ונל
 ויתורות תאו םהיהלא יקח תא רומשל םוחיניו הער םידוהיל ושעי אלש ומע

 . טכשו םולש םעה ןיב דימתהל קר וניא םהב ןווכמה רשא
 וילא םאובב ינש תיב תא ודבכ רשא רכנה ינב םיכלמה ןמ ןכ ומכו

 - 'ב רפס ןופיסויה רכזש המ יפכ תואבצ 'הל חובזלו תווחתשהל ; הקוחר ץראמ
 , 'ג קרפ אמוי תכסמב ונימכח וריכזהש הכלמה ינליהו ךלמה זכנומ ויה סיימורל 'ב
 תשרבנ התשע ומא ינליה ,בהז ה"י לש םילכה תודי לכ השע ךלמה זבנומ םרמאב
 ,הילע הבותכ הטוס תשרפש אלבט התשע איה ףא , לכיה לש וחתפ לע בהז לש
 קרפו , ארתב קרפ האפד אתפסותו אמכ קרפ האפד ימלשוריב הזה זבנומ ורכז ןכו
 ויתובא תורצואו ויתורצוא זבזבש ךלמה זבנומב השעמ ר"ת םרמאב ,ארתבד אמק
 ק"פ ל"ז י"שר לודגה רואמה יכ תמא . דוע רוכזנש ומכ הזוזמ יקל תוחנמב ןמו 'וכו

 ארתבד



 חע < | םלוע .אנ קרפ ימו
 יאנומשח ערזמ הכלמה ינליה לש הנב ךלמה זבנומ : ונושל הזו שרפ רכזנה ארתבד

 ויה קרצ ירג םיוג הנב הזו השאה תאז יכ ! יבא ןכ אל הנמא , וירבד ןאכ רע
 הינהכו ינש תיב יכלמ תלשלש לכב קורבו אצ , םילארשי וא םינהכ ערזמ אל |

 ןב זבנומ קר , זבנומו ינליה רכז אצמת אל יכ , םיתעה יעדוי לכ תאמ םיבתכנה
 רבכו . תיבה ןברחב ויבא ךלמהו אוה גרהנש סורורוה ערזמ רשא ןורחאה ספירגא |

 , םילשוריב ונתיאל םיאנומשחה ןמ דחא בש אל ותיבו םודורוה םוק ירחא יב ונעדי
 םימיב התיה ינליה אהר , ווה יאנומשח תיב יכלממ ואלד תחצנ היאר ל הנהו
 , ץהאה ימבחכ לארשי יגב תא תורוהל שדק תמראב שאר ומירה ללה ירימלתש
 הנשמ האר . קרצ ריהמו טפשמ שרוד םבר ללה םש רועב הזל וזעונ אל ןידה ןמו
 אובי םא הרמאו המחלמל הנב ךלהש הכלמה ינליהב השעמ ריזנד 'ג קרפ המלש
 תיב הורוהו ץראל התלע הריזנ התיהו הנב אב , םינש עבש הריזנ אהא םולשב ינב
 גהנ ללהד ןניקסמ תבשד אמק קרפ ירהו , 'וכו םינש עבש דוע ריזתש ללה

 תכסמד אמק קרפ ןנירמאד סודורוה ימיב ונייה הנש האמ תיבה ינפב ותואישנ |
 ןופיסויה .בתכ ןכו , םינש ג'ק ותיב תוכלמ ךשמנש 'ל קרפ םלוע ררסו םילילא
 יאמש תאו ללה תא רבכ סודורוהש ונממ ג'י ףופל .בורקו םיימורל ו"ט רפס שאר |

 לבוקיש והורזע המוצע דרמה תנכס םתוארב יכ ןעי םישורפה ישאר (7) ורימלת |
 קרפ אתיארכ  סודורוה תוכלמ םדוק ויה יאנומשח תיבו , סנואב אלש ותוכלמ
 תאזו ללה ידימלת ןכ םא '; 'ל קרפ םלוע רדפו רכזנה םילילא .תכסמד אמק
 שורפבו , חרכהב סודורוה ימיב םהירחא לבא םיאנומשחה ימיב ויה אל השאה
 ינפ לע השא רעו שיאמל יאנומשח ערזמ ריאשה אל סודורוה ךולמב יכ ל"ז ורמא
 ללה תיב הורוה רובדב תובותכ שיר ל"ז 'פותה ילעב יכ ערתש םע . ץראה

 תיבמ התיהש ג'עא םרמאב , יאנומשח תיבמ היהתש די רחאלכ ןקתל ולדתשה
 ו"ק .סודורוה תוכלמו אמויב ןנירמארכ התיה ךלמה זבגומ םא ירהש יאנומשח
 סודורוה תוכלמ רחאל םינש שלש דע ותואישנ גהנ אל ללהו , תיבה ינפב םינש
 ינפב ןתואישנ וגהנ ןועמשו לאילמג ןועמשו ללה , תבשד אמק קרפ ןנירמארכ
 לכ ךא . ןאכ דע הורוהו םירימלת ללהל וא היה רבכ םוקמ לכמ ,הנש 'ק תיבה
 אמויב ל"ז םרמא םא יכ , אניזח אל אקורפ אניזח אתבוית םהל הוש ונניא הז

 ךיאו , יאנומשח יכלממ היה זבנומש ורמא אל זבנומ לש ומא התיה ינליהש
 םירפופה לכו םידוהילו םיימורל ןופיסויה ןמו הידידיל םיתעה רפסמ יכ הז ןכתי
 יכלמב ןורחאהש , יאדול עדונ ינש תיב ירבד  ןורכזב ד'בארה טרפבו הצקמ
 ותוכלמ הכשמנשו ,  הרדנסכלא הכלמהו ךלמה יאני ןב סונקרוה היה יאנומשה
 .תופסותה ילעב ולא יכ קפס ןיא . והגרהיו ונתח סודורוה םוק דע םינש ר"ל
 הלגנ (עגרכ הרותה ינידמ רוס יתלבל םוארק אל רשא) םיתעה ירפס תא וארק
 ה"עב ראבתיש ומכו , ץראה ייוגמ קרצ ירג ויה הנבו ינליהש רבדה ןכות םהילא

 וניהלא יפנכ תחת תוסחל ואב ךיא םתובס ילוגלג וערוי ונממ רשא אבה קרפה ןמ\
 ימיב
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 םפירגא היה זאש , תיבה ןברח םדוק םינש שמחו םירשעכ ואידבאלק רסיקה ימיב <
 קרפ חבשל רכזומה יבאפ ןב לאעמשי אוה , לודג ןהכ יבאפ ןב לאעמשיו ךלמ
 רכזנה ןופיסויל ןכ םנ ונאצמתו , 'א קרפ :ףוס אמויד אתפסותו וגהנש םוקמ
 ואידבאלק ימיב יכ 'ג רפס ףוס תוינומדקב ול הארת טרפבו , ו"פ םירשעה ורפסב

 .דע הילכ לש בער לארשי ץראב היה רכזנה לודג ןהכ יבאפ ןב לאעמשיו רכזנה
 קרפ ש"מ יפכ , שדקה לקש רחי םהש םינומכרד העבראב חמק ןורשע תויה
 םב רשא ןובערה ימי ויה הלא יכ אידהב בתכ 'ג קרפ 'כ רפסבו , 'ג רפס 'ט
 הניזחת ארוקה ךיניע לכה לעו .וונמע יינב תא ועיבשה זבנומו הכלמה ינליה
 ומאו ךלמה זבנומ לע הלמה תשרפ ר"בב ל"ז םהל אצמנ רבד ונינפלש קרפב
 אוה םג רשא רכזנה ןופיסויה רבדכ ינליהש עירכמה הז אוה יב רמאת יאדורשא
 םוקמ טררא ץרא יבשוי יניבאידיא םיוגה תכלמ התיה , םידוהיה ימכחמ היה
 הכלהשו , ויחאמ דחאו ויבא ירחא םש ךלמ הנב ובנומו , חנ תביתל החונמה
 < וילא םדוק ךלמו זבנוממ םימיל ריעצ יטאזיא ארקנה רהא הנב םע םלשוריל
 ובדנתהו הקרצה השעמב וגילפהשו , םש הארתש ומכ יתמאה זבנומה היה אוהו
 . עדוהל ןופסו יארכ אוהה השעמה יתיאר יכ יהיו ,  שדקה לכיהל תורקי תורושת
 םהב דוע רבדמ 'לדחא ןכ לע . רכזנכ דרפנ קרפב וקיתעהל יתרהב ונינבלו ונל
 'פ 'ו רפס םירבעלו םיימורל ז"ו קרפ 'ב רפס ןופיסויל אצמת דוע : התע תעל
 בירקהל םיחבזו תולוע םינהבה לא חלוש היה ינורינ לעילבה רסיקה םסג יכ .ו"ס
 ןהכ וינחל היה רשא ינוירב שיר םינפ זע ןב יכ עריא דחא םויו , הילצי ןעמל

 ךלשיו פעזיו , ינורינ תולוע םיבירקמ ויהש הארו שדקמל סנכנ רזעלא ומשו לודג
 קר אנהה םוקמב בירקהל יואר ןיאש רמא יכ םיפודגו תופרהב הצוחה התוא
 וירבדב ריהז תויהל והורויו וב ורענ ריעה ינקזו ויבאש המ סעו . ונמע תונברק
 ירבדל יכ ןפואב . עומש הבא אל ץראה םע לכ יקזנב אמרג יהיו ןוסא ונארקי ןפ
 םיימורה זא ודקש יכ ןעי , ונתליפנ תובסמ -/ היה השעמה הז םש ןופיסויה
 הוה רבדל יכ ילצא אוה בורקו , עוריה יפכ המלש תולג םתולגה רע ונב םחלהל
 אצמק רבו אצמקא םרמאב ןיקזינה קרפ ןיטגבו םעוי הכיא שררמב ל"ז םה ונויכ

 רמיי ימ היל רמא יאדוהי ךב וררמ רטיקל היל רמא לזא ,'וכו םילשורי בורח
 ינורינ יכ ונייה , 'וכו סונאיספסא והילע היררש , 'וכו אנברק והל ררש היל רמא

 םירופסבייכ עהונ רבכו , אציש המ אציו ואבצ רש סונאיספסא םהילע חלש רפיקה
 םיללכהש תמע לכ םיטרפ תצק ןיב אצמיש שרפהה רחא רהרהנ אל הלאכ
 ביבס ילא םיעדונה הלא ןילמ שיר ליכשמ ארוק ךיניעב אופא ךיתיארה , ומיכסו
 " אל יכנאש וא םירפוסה תאמ ובתכנ אל רשא לע טופשת םהמו , הזה שוררל

 הממ רתוי הברה רכנה ינב לצא רבכתה ינש תיב יכ תוארל ךל בר , יתערי
 רבדב הנוכה יכ ונרמא קתרי אלש ןפואב , ונרכזש יגח רברכ ןושאר תיב היהש

 םהירבדכ איה םיוגב ימש לורג ואובמ רע שמש חרוממ יב יכאלמ יפ לע םיהלאה
 ל"ז



 טע םלוע  אנקרפ ימי
 ארקד היפיסב הנוכהו , אהלאד אהלא היל ארכד תוחנמד ארהב קרפ ל"ז
 ורימלת ולא וב ושרדש המ דבלמ , הרוהט החנמו ימשל שגומו רטקומ םוקמ לכבו
 זא ואצמנ םיוגה תוצרא לבבש איה ,םוקמ לכב הרותב םיקסועש םימכח
 ופאב הרוטכ םישל תוחנמו תונמ ושדכ לכיהל םמוקממ םיחלושו םיבדנתמ
 | | . וחבזמ לע  לילכו

 ,תערה בשוימו םכח . לשומ תא ןיסויפ ירבדב םחלהל בשת יכ ילואו
 םולש אצומ ויניעב יהת , הלאה תורעהה יפ לע םירכזנה םיבותכה ולא שרפתו
 ירבד תא םגופ ךניאשו יתעד ולבק .רמאת אל יכ ךממ ררבתהב ןכש לכ
 יתרמא רתויב ךילא םיבורק רכזנה בותכה לע הלא ירבד ויהי ןעמלו . ךהלוז
 םישל וט"אקסומ יר"רה ןמדזנ הנה דע הזה קרפה יבתכ ירחא יכ ךנזא 0
 . ידוד הנע זאו , ילאצני"בורפ דוד ר"רה לא אתעש הב ותוא ללהיו וילע וניע

 לע ילש םירישה ריש רואבב  ומצע הזה ךרדה יתוחא יכנא םג ול רמאו אוהה
 תיב ימימ לארשיל תומואה ירבד םהש , ךמע ונשקבנו ךדוד הנפ הנא בותכה |

 רמאנש םע . רשיי ורמאיו אכהל יקפנ יברבר ירבג יירת ןכיכ הנה ; הנהו ינש
 לוק.תבב הוה תיבה דובכ לדגש המב 'זנה יגח רועי תמאתה כ'ג אוה בורק יכ
 הפורע הלגע קרפ הטוסר ילבבו .ימלשוריב םרמאכ , תובר םימעפ וב האציש |

 י"פעאו לארשימ שדקה חור הקלתסנ יכאלמו :הירכז יגח םינורחא םיאיבנ ותמשמ
 רישו א"י קרפ תינעת תלגמו ןירמאג ולא קרפ םשו , לוק תבב םישמתשמ ויה ןכ
 תיבמ אצוי לוק עמש לודג ןהכ ןנחוי : םנושל הזו ורפס המוח ינא קופפ הבר
 השעמ בוש , איכויטנאב אברק אחגאל ולואד אילט וחצנ רמוא םישדקה שרק
 אתרבע תליטב רמוא םישדקה שדק תיבמ אצוי לוק עמשש קידצה .ןועמשב
 וטנכנש .השעמ |, ויתורזג ולטבו םגלאקסק ליטקא אלכיהל האתיהל האנס רמאד
 ונתנ 'וכו רהא םכיניב שי הרמאו לוק תב האציו וחיריב :אירוג תיב תילעב םינקז

 םהיגיע ונתנ 'וכו לוק תב האציו הנביב הילעל םימכח וסנכנ בוש , ללהב םהיניע |
 תואל ולה ונתולגב םג ראשנ ודבל אוה הז דסח לש טוחו .'וכו ןטקה לאומשב
 ולא הרמאו לוק תב האצי ןיבורעב םרמאכ , ומע תא 'ה שוטי אל יכ דעלו
 הנומ ושקה םירבד ולא קרפב יכ רע ,ללה תיבכ הכלחו םייח םיהלא ירבד ולאו
 הכרב לש סוכ , םדה יוסכ קרפו , אטישפ ללה תיבב הכלה רמאש םכח ותואל
 - בהזה קרפו ,ה"עה ייחל ןמוזמ סבוכ אוהה אשונה קרפו םיבוהז 'מ הוש
 . 4 רמאמ יכ , 'וכו והומכ הכלהש רזעילא 'ר לצא םכל המ יאנכע לש ורונה
 רבר הנעמשת ךינזאו רמאנש לוק תבב ןישמתשמש ןינמ ריעה ינב קרפ ןנחוי
 הלגנ אלה ,.ןושאר ןברח םדוק םינש ג'לק היהש היקזח  ןמזמ רומאה ךירחאמ
 י'שר שרפ ןכש ,אוה אמלעב אתכמסא ארקו שוחנ ןינעל רחא לוק ותויה םש
 וירחא ךלוה ואל ואל .וא ןה ןה לוק עמשו רברב ליחתהל ובל םא :ונושל הזו
 אל : ונושל הזו ימלשוריה רבד םש איבה תופסותה לעב ןכו ..שוחנ ןאכ ןיאו

 ושחנת
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 |( וגו ונניא ףסוי םימעפ 'ג רהאל דבלבו ןמיס שי שהנ ןיאש י"פעא ושהנת
 | ארבדב אתתא לקו אתמב ארבג לק ילימ ינה ריעה ינב קרפ םש םייסמד ונייהו
 \ תובאד ישימחב ורמא רשא םיסנ הרשעה ספא . ואל ואל וא ןה ןה רמאדו
 ..אמק קרפ ושקהרמ , ןושאר תיבב םג ושענש אוה יאדו שדקמה תיבב ושענש
 \ ןמוקמב ןיעלבנ סרח ילכ ירבשו ןושירו הצונ הארומ אכיא אהו אכיל והו אמויד
 = הדמה ןמ וניא ןורא םוקמ םהב הנמ ירהש , והיתובדו ורודפכ וקולס םינפ םחלו
 ללהתהו ררהתה ןכ ומכו . חרכהב ןושארב ויה רשא םירמוע ויה סנב םיבורכו
 ףוסי אל םרכז רשא הכונח ימיב הרונמ לש הנמש סנב םיאנומשהה ןמזב
 ךפב עריאש 'ב קרפ תבשו 'ט קרפ תינעת תלגמב ל" םימכחה תרוסמכ , ונערזמ
 \ לכ רשא םיאנומשהה ירפסב יכ יתאלפנו . עודיה תימנושה ךוסאכ חנומו םותחה
 ןושארב טרפבו , המואמ הזה ןמשה סנ רכזנ אל סוכויטנא רבד רפסל אוה ןמצע

 םלאג רשא הלודגה העושתה רופס קר ןיא ותיב םש יכ י"פ ינשבו ר"פ

 | ורהט םינויה תוכלמל ח"טק תנש וילסכב ה"כב יכ רמואו םייסמו , רצ רימ 'ה

 םינויה והואמט רבכ רשא ומצע םויה והוכנחיו וילכ תא ושדחו תיבה תא םינהכה

 . ןכל םדוק טעמ רשא ןעי םימי הנמש הבזמה תכנח תחמש ועבקשו , והומכב
 ינפמ תורבדמהו םירהה לא חורבל םכרטצהמ תוכסה גח תא תושעל ולכי אל
 הארנה יפכ רשא [? א"י] 'א קרפ ב"י רפס םיימורל ןופיסויה ןכו , ובר יכ םהיצחול

 ח"מק תנש היה שדקה תרהט םוי יכ רכז , םשמ וירבד תא הזה סנה רופסב חקל
 סוכויטנא םדוקמ םינש 'ג רשא ומצע םויה ה"נק הא"יפמילואב םינוי תוכלמל

 רכול תורנה גח ארקנ ותעד יפל יכ םש וילמ יצנקו , והואמט וליחו עשרה
 . עשיו טקשהל םהילע םיהלאה רסחמ הגנ רוא רעצה ילפרעו ךשוחה ימי רחאש
 | םיתעה יבתוכ הלאמ רכזוה אל ונריפולוא אבצה רש םע תירוהי רבד יכ ירחאו

 היהיש רשפא ,יאנומשח ינב תורוקמ ותלוז םע אלו רומאה הזה סנה םע
 . ימיב היה התלועפ רבד הוש םירצונל תלבוקמה המצע תידוהי תלגמב םושרכ
 - רפסו ב"פ ינשה ורפסב ירצונה וא"י ט ומ א ם בתבש ומבכ , סרפ יבלממ רחא

 לופיו ץראה תוכלממ תא ול שובכל ואבצ רש ונריפולוא תא חלש יכ , 'א קרפ 'ד
 ימיב .ןכ ירהא יהיו . היפי תא דמו ונדוע ושאר תא הכתה רשא תידוהי דיב
 הארנכ ול ובתכ תיבה .ןינב לע הנטש םיבתוכה הדוהי ירצ ןושאר שורושחא
 ךד אתירק יד עדנתו חבשהתו ךתהבא יד אינרכד רפסב רקבי יד 'ד 'א ארזעב
 < קפס ילב רשא רכזנה ונריפולוא תגירה לע זומרל , ןיכלמ תקזנהמו אררמ אירק
 = ונימכה ושע בוט יכ קפס ןיאו , ךלמה ינפל םימיה ירבד רפסב וא הבתכנ
 = לכמו ; שרוקה חורב הבתבנ אלש איהה הלגמה תא לבק יתלבל םינומדקה
 - אלה , הזב אצויכ לע ונבתכ שארמ רשאכ יעבימ המ קלחב הל שחימל םוקמ
 = שורפל ותמדקהב ל"ז ן"במרה תא ךיניע הניזחת ונל לבוקמ וניאש המכחה רפס
 יח קרפ וב רשא םיכורא תונושל ינש בתוכו , רקע ונממ השוע אוהש הרותה

 עויסל
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 רצנרכובנ ןורכז רכזנה תידוהי רפסב אצמתש המ םעו .המש וירבד לא עויסל
 אוהה םשה יכ םירכזנה ויתומוקמב רכזנה ירצונה ץרת רבכ ,רושא ךלמ ראת םע
 ןופיסויה בתכש .םעטה .ןמ םירצמ יכלמל הערפ ומכ רושאו לבב יכלמל ראה
 ןכתי :אלה רושא יכלמל דחוימ ראה היה אלש חנויו ., 'ב קרפ 'ח רפס םיימורל
 םשל וראתב הלעתה רושאמ זא לודגה- לבב תוכלמ תא ול ושפת ירחא יכ
 ומכ דחא תוכלמ םינש תואמ ויה רושאו לבב יכ כ"ג עדונ רבכו . תראפת
 רושא ךלמו לבב ךלמ שדקה יבתכב ארקנ ומצע רחאהשו א"כ קרפב ונרכוש
 רפסב הארנה ןמו . 'ג רמאמ ה'ל קרפ ונחכוהש המ יפכ סרפ ךלמ ןכ םגו
 רפסב הירידי ירברלו , לודג ןהכ םיקיוי תויהב עריא אוהה רבדה רבכזנה תידוהי
 לדתשהל ךלה רשא עושי ויבא םוקמ אלממ זא היה םיקיוי הז ונקתעהש םיתעה
 קיתעמה ירבדל רשא תאזה הלגמה תא בתכ עושי אוהו , תיבה ןינב תושר לע
 זא ותויהל היבוט רפס ןכ םג בתכנש ומכ ימרא ןושלב הבתכ התמדקהב םירצונל
 תבשד .ב"פ בתכ רשא .ל"ז ן'רהו . הלא וניקרפ תצקב הארנכ ינומהה םנושל
 ןנחוי לש ותבד שרדמב "רמא :ונושל הזו סנה ותואב ויה ןה ףא רמאמ לע
 הולו םלכ וחרבו ושאר תא הכתהו ותוא רכשל זוניבג םיביואה שארל הליכאה

 ינא האורו , אוהה שרדמה םוקמ רכז אל , הכונחב הניבג לישבת לוכאל וגהנ
 שדחב ושענש םיסנה לע ו"פ תינעת תלגמב ירהש , תוישרפ בורע וירבדב
 הנמז עיגהשכו לודג ןהכ ןנחוי ןב והיתתמל ההיה תחא תבו :ל"זו אתיא לולא
 והואשע םויה ותואו וינבו והיתתמ ותוא וחינה אלו האמטל ןירטסקה אב אשנהל
 אוהה קסעה יכ ירה ; אל ותו תורנה סנ רכז ולסכ שדהב 'ט 'פבו ,בוט םוי
 הארת אלה , המש םישרפמה תצק ובתכש הכונחב תידוהי וז ןיאו לולאב היה
 ףוס ל" יכדרמה םג , המואמ תידוהימ רכז אלו לגרב הזה רהנה רבוע ל"ז יש
 ותואבד שרפ ונממו ("קפס והואב ויה ןה ףא 'וריה ןושל איבה םיחספ תכסמ
 תמקנ קר ורדס אל ימנ םיסנה לע תאדוהבו , םישנאכ הנכסה ההואב ל"ר סנה
 תלגמ לוטבב תורודה ימכהש רשפא מ"מ ; ךיגב ואב כ'חאו 'וכו םתמקנ תא
 תידוהי רבד ןה , םיסנ המכל הלוע ןורכז הכונה תחמשב לולכל ומיכסה .הינעת
 םלכ לעו , ןמשה סנ ןה לולאב עריאש יאנומשח לש ותב רבד ןה היהש יתמ
 סנב הזה תיבה דובכ לדגש רפול לכונ רוע ןכו -- , פוכויטנא .דימ וגלצנה
 ידוהי רוגיטק ןמ תסומ ןוי ךלמ וקביליס רשאכ ,לודג ןהכ וינח ימיב השענש
 אצמנה ףסכה לכ תא ול תחקל ורודואיליא חלש ןועמש ארקנ ינימי שיא
 קר אפרהל לוכי אלו שדקה םוקמב והועצפ והוכה םיהלאה יכאלמ יכ , 'ה תיב
 ינשב בותכה לככ תראפתלו דובכל תיבה לא הז יהיו ,  רכזנה וינח תלפתב

 םיאנומשהל : | | |

 : ג'עט 'וס סיסספ *כדלמ תוס גסו "טס "יס ספיגמ יכדלמ ןייע (*
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 'יאנומשחה ןמ ראותמה יטרפה ורפסב םיימורל ןופיסויבו  'ג קרפ םיאנומשחל
 םיהלאה יניעב ןחל היה וינח הז הארנה יפל יכ . 'ג רפס ז"טפ םירבעלו ר"יפ
 ("רחא סנ .ןורכז אצמת ינואיפא דגנ ןופיסויל ינשב ןכש , םיסנב רמולמו
 רשא וינח לע ופא ןורחמ , הרטפ וָאילקב טםחלנה .ןוקסיפ ימלתש המב ול השענ
 םתוא תפכו אירדנסכלאב זא םיאצמ)נה םידוחיה תא שפה התרזעל וליח חלש
 ךפהל התיה םיהלאה ןוצרב ןכא .. םהב הסש רשא םיתיחשמ םיליפ ינפלפימורע
 םותפכ רשא ינוקסיפ תואבצ לע וגלדיו ונפיו םידוהיב תיחשהמ ובזע םיליפה יכ
 אירדנסכלאב אוהה םויה ועכק 'ירכזנה 'ידוהיהו ותאטחמ ינוקסיפ בש זא ,'הינפל
 ריכזהל לכונ רשא דוע  םיסנה ןמו --- . הילע םתבש תונש לכב ןורבז תחמשל
 אתליכמו ג'פ תינעה תכסמב ונל ורפס וניתובאש המ אוה ינש תיבב םתושעה
 .ויהש ןמזב סודורוה ימיב וניצמ םרמא אוהו , םכימשג יהתנו קוספ יתוקחבד |

 חורה הבשנ רחמלו תולילב םימשג םהל ודריש שדקמה תוב* ןינבב םיקסוע
 תכאלמ יכ עידוהל ותדובעל םיכשמ דחא לכו המהה החרזו םיבעה ורזפתנו
 קרפ ףוס ו"ט רפס 'יימורל ןופיסויה ןכ םג בתכ הלאה םירבדכו ,םריב םימש
 לע םג -- . המש רפוסמה יפכ תובר םינש איהה הכאלמה ךשמה ונעדיו ןורחא
 אמויד אמק קרפ אתיארכ ינש תיבב :ורסחש ונלבק רשא םירבדה תשמח תודוא
 ל'ז םהירבדל 'ףא יכ רמול ונא ןילוכי תוינעת רדס פ"דו ןישודקד ימלשוריבו
 ורמא ןדיד ארמגב אמויד אמק קרפ ףוס ירהש .ונמז תצקב וב ואצמנ םתצק
 ושקהשכו , בלככ ינשבו יראכ הצובר התיה ןושאר תיבב םימשה ןמ שאר
 תמאב יכ ,אעייסמ אל יעויס הוה הוהימד הבושתה התיה הדבכאו תשרדמ
 ןמז תצק ןכ םנ וב האצמנ הז לכ םע , ןושארב ומכ ינשב התגרדמ התיה אל
 ירפס יבתוכ לא ןימאנ םאו --- . אליעלד 'נ קרפ ףוסל בורק ונרכוש ומכו
 'ג קרפ 'א רפס םירבעל ןופיסויב ןכ ומכו 'א קרפ 'ב רפס םש הנה םיאנומשהה
 הרעמ םהל הלג דחא ןקזו םימשה ןמ שאה דעב וללפתה הימהנו ארזע יכ אצמנ
 / והוחקיו בע ןמשכ וא םימכ אוהו ןברחה תעב והימרי ואיבחה הב רשא
 ."עבשנ ובנ רהב ואיבחה ןכ םג רשא הימרי יכ ןוראה אוצמל ולכי אל הנמאשו
 ל"זר תוקולחמ הזחת התאו , 'ב קרפ םש ראובמכו תולגה ץובק דע הלגתי אלש
 תא בתכ קחצי ןודר רשה םג ,ימלשוריו ילבב ול ואיצוה קרפ אמויב הז לע

 ! ונרכזש ןופיסויה ןמ ותוא לכקמכ הרהה ולע קוספ ינת שורפב רכזנה שאה רבד |
 םירואה תובושת 'ט קרפ 'ג רפס םיימורל ןופיסויה בתכש המ היה תמא םא ןכו
 ףוסב ונבהכש ומכ תופתכה ינבא יתשב םירכנ ויהש המ תותוא םג םימותו

 קרפה |

 תעכ יכ , ופניכימ 0כקנט ותולו רוטספוי6 סוכויענל ןמ גכסנס וינס סז ןיס כ"5 :  (ספסוס) (*
 בוריקכ סינס .כ'י וגפס וכדנסכ)5 תפיע ןמו דע .סימ רוטיפוניפ יננפ יכ רועספויאס תפ רככ 'יס תפוס
 5ירדנסכ)6ב טדקמס סיקסט ופינימ וינס "יס 6 כ"5 ,  וינס סי65ומ וכ ויטכעו , רוט6פויסס תוע רסס
 ( = ) | + סילטורימ ותוס תקנו רוע(פויפמ תמוס לוס יכ



 אפ םלוע אנ קרפ ימי
 תאטח רשא ונמז יפל הנש  םיתאמ ומכ רע ינש תיבב ורסח אל םדוקה קרפה
 ןכ םגל"וח רבדכ םיקורצה תותכ לש תונימה ץצ זא אלה = , רדגה וצרפ ונמע
 , קירצה ןועמש תמשמ ינש תיבב ולדחש םיסנה תודוא לע ףרט קרפ אמויב
 ןיררצל אלא ונוכ אל םנורסח לע םריעהב ל"זח םג יכ רמאנש רשפא ןכ לע רשא
 יתאבה רשא ןישודקד ימלשוריה רמאמ ילולו = , הלאה םיבתוכה .רבדב ןינורסו
 ויה יכו + םירואל ןהכה רומע רע ארזעב בותכה לע םרוקה קרפה = ףוסל בורק
 'ה חור ןידעש ותונבה תלחתב יכ :רמוא יתייה , ינש תיבב םימותו םירוא
 ושע , השודקה םתדע לכו םיאיבנה יכאלמו הירכז יגח היארהו , ונמעב הססונ
 םלוע ימיכ םהב ולאשנ םא םיבישמ ויהו םתוקח לככ םימותו םירואה קפס ילב
 םע) םנוצר ןיא , וב ורפחש ל'ור ולכקש המו , 'וגו ןהכה רומע רע ורמא והוש
 רשפא ןעי ,  רכזנכ האלהו ונמז תצקמ לע אלא (הרבכאר א"ה ןורסח ומר לכ
 יהיו , רצ .ינפל יבש וכלה שדקה ידגבו שדקה ילכ לכ םינויח תומחלמ בורב יכ
 הכ ונייה םימותו םירואה םג ונרפח האובנ הקספ רבכו 'כלהכ םתוא םשדחב
 ויהש ברוע הלכ תרוצ יכ ןכםג רשפא אלה , ונרכוש ומכ תיהלאה םתבושת
 ךורעה לעב בתכש םעטה ןמ תודמד ר'פ אתיארכ לביהה הקעמ בג לע םישוע
 לע םשיגרה ירחא ךליאו םימי תצקמ קר וירבחו יגח ןמזב תישענ אל , לכ: ךרע
 0 , --- .וניאטח ינפמ רוחא הרוזנ יכ ותשודק

 םה , היהש איבנ הזיאמ םידועיה לכש עדונ רבכ וכ שירחנ אל םגשב
 םא היהו 'ה לכיהב ונבו ואבי םיקוהרו 'ו הירכז רמאש יאנתה םע םינבומ
 עגר ח'י והימרי שרפ רבכ יכה ואלב יכ ,  םכיהלא 'ה לוקב . ועמשת עומש |

 ירעש רפס לעבמ האבוהש ל"ז םתצילמכו , יתמחנו בשו 'וגו יוג לע רברא
 הריפסהו הרזג רזוג ה'בקהש ה"כ ףלק קרצ ירעש .רפס לעבמו ב"ל ףלק הרוא
 ימו ץעי תואבצ 'ה רמאנש הלטבמ ,ימ תראותמה הבושתה איהש הניב
 ונלשמ היהיש ימו ימ דיב חכ שיש ונייה , אסיג ךריאל קפס ילב ןכו | ,רפי\

 בושבו לאקזחי רבדכ םישעמה ןורשכב וא לוקלקב דסחהו זנורה .תדמ ךפהל |
 טראב לשומ , ןיחלגמ ולא קרפו והילא יבד אנתד יאהכו , עשר בושבו קירצ
 ינחש ןכתי הז ללגבו . הלטבמ אוהו הרזג רזוג ינאש קירצ יב לשומ ימו ינא
 ותדמתה לע תורוהל היה םנמא ותעד 'וגו דובכ היהי לודג ורמאב אוה םג איבנה
 תיבב היהש המ  םיהלאה תאמ וב ולבקישו תמאב ןורחא ארקיש ןפואב
 תא תושעמ ורוסי אל םה םג לארשיש עודיה חנומה םע ךא , רתויו ןושאר
 ביטיהש ומכ .םהילא תואיש ןפואב אוהה בוטה לא ונמרזישו םרצמ יוארה
 םירבדה ורסח המל תאזה הלאשה הנעמב ב"י ןמיס 'ב רמאמ ירזוכ םכחה רברל
 רבדה םנמא יכ , םתנשהב םלדתשה טועמל היה הוש ינש תיבב םייהלאה
 וירבד םויסו , יחמשו ינר והירכז לש לודגה דועיה יפכ ודצמ ןכומ היה יהלאה
 םאו טעמ טעמ םא וילא ונמרזה יפכ אלא םדאה לע לח ונניא יהלאה ןינעה ,םש

 הברה א או
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 ןורחאה תיבה לע רבד אל ינח יכ רמאנש םע אלה >,("'וכו הברה הברה
 םינורחאה וירבדב לאקזחי טרפבו והודעי רשא תמא יאיבנ רוסחמ ןיא , הנביש
 תואובנה ןמ תחא איהו , ויטפשמ לכו תיבה תרוצ רואיבב ךיראה הככש
 ןיאש , העושי עימשמ ורפסב ל"ז קחצי ןוד רשה ץבק הנובתו המכחב רשא

 םרמשי לבא םהילע םחני אלו רקשי אל לארשי חצנ סנו ,ומייקתנ אל ןידע יכ קפס
 רכזנה בותכה שוריפב בותכל יתיארש המ והז . וננעמל אל םא ונעמל ןבתככ
 : חקל ףסויו בוטב רחבי בל םכחו

 ןופיפויה ירבדמ ,ודהיתה הינבו יניבאידיאה תכלמ ינליה ךיא
 איבנב קרפה םויסו , תוינומדקה ןמ 'ב קרפ 'ב רפס םיימורל

 : הדות ארקנ רקשה

 תדב וסנכנ הנב יטאזיאו יניבאידיאה תכלמ ינליה סהה םימיב בג קרפ
 הנוכמ יניבאידיאה ךלמ זבנומ : הלאה םירבדה יפכ | םידוהיה

 םעפ יכ עריא הז םע . רההו השאל ול יהתו ותוחאב ושפנ הקשח ואיזאב
 רבדמ לוק עמשיש ול המדנו ,הנטב לע השורפ ודי התיה הלצא ובכשב תחא
 -ותלחתה רשא יפכו , דלוה לע דבכי ןפ ןטבה ןמ ודי תא םירהל והוצמו וילא
 םמותשה . תחלצמ ראמ דע היהה ותירחא ןכ םיהלאה ץפח יתלב התיה אל
 רשאכ יהיו , ותשאל רבדה תא רפס רוענ רשא ףכתו הזה לוקה לע זבנומ
 ןכל םדוק ול רלונ ונרמאש הזה זבנומ הנהו ..יטאזיא ומש תא ארק ותדלי
 םינב ול ודלוי תורחא וישנמ םג , זבנומ ומשכ ארקנ רחא ןב תאז וחשאמ
 ,יטאזיאב רבל התיה הלכ ותלמח יכ וריכי הלקנב ויעדוי לכ ןכא , הלא רבלמ
 " תגארמ המטשמה םחאמ ודגנ ולדג םויל םוימו וב אנקל ויחא ולחה ןכ לע רשא
 ךלמה זבנומ , והיבא תכהאב וינפל רבוע יטאזיא תויה לע םהמ רחא לכ
 ' אלה רמא יכ ,תוכזל המהה וינב תא ןד היה תאז לכ וילא עדותה םִע
 . . והומכ ונממ םיבהאנ תויהל ברה םקשחמ םא יכ םבל ןודזמ ונניא הז םתולעפה
 לא תובורמ תונהמב ותוא חלש ויחא תאנשל יטאזיא לע. ודחפמ הנמא
 שקביו יניס"אפס וינכוש תאמ ארקנ ךרכ לע םהה םימיב רשה וג"ורימיבא

 .רשאמו תובוהצ םינפב ותוא : לבק זא אוה ,דליה לע וניע תא םישל ותאמ
 םהילא דחי רהומ םשלו ,וכ"אמאס תארקנ תב ול אישה הבהאל וב קבד
 שיגרה ךלמה זבנומ סויה יהיו ,עבושל םחל ואיצוי הנממ רשא הננער ץרא
 , ץראה לכ ךרדב ךלי םרט ונב תא תוארל ושפנ לכתו וילע תצפוק הנקזה
 ןוריק הנוכמ ץרא תקלח ול ןהיו הריתי הבחב ותוא לבקיו והארקיו חלשיו

 הברמה

 , טדקמס םיכ , ו"5 , יפת לע וכתנ סירכד 'ג ורתי 'פ 9תניכמכ "1 ורמ6 טרופמו : (ספסוס) (*
 ) |: ש'ע 'וכו דוד תיכ תוכנמו



 בפ םלוע כנקופ ימו
 יפכ הב רשא הביתה ירויש םירמשנ הילעו ,  ומ"ומאה יצע תא לדגל הברמה
 םיניע לכל םש הפקשנ םויה דוע איה אלה לובמה יממ חנ לוצנ רפוסמה
 תמש םויב וב . והיבא ךלמה תומ רע איהה ץראב יטאזיא בשיו , הניפצת
 תא םתעדי אלה ,םהילא רמאתו אבצה ירשו תוחפה הל הארק ותנמלא ינליה
 דובכל יואר אוה יכ ושפנב רעש ןעי רצע שרוי יטאזיא היהיש , ישיא ךלמה בל
 לע בשויה יכ יתבשח ןעי םכיניעב בוטה תא םג תערל יתפסכנ הנמא ,  הזה
 םהל התלאש תאזו , והורחביש םיברה ןמ לבא ריחי תערמ אל רשואי אסכה
 םינגסה עומשב יהיו  ,דעוה תמכסה הנפת םלכמ ימ לא ןנובתה ןעמל החיה

 ןכ ירתא , ץראה לע תכלומכ הל ווחחשה םהילע םבישה םרט הירבד תא
 ולבקי הצפח שפנב יכו , רוזנת רשא לכ תא םירשאמ םה םנטאה יכ ורמא
 היה םעה לכ תמכסהמו ויבא לצא יכ ועדי רשאב ךלמל םהילע יטאזיא תֶא
 וגרהי השפנ ץפח לכל יכ הילא ובדנתה םג , והשעמ ןורשכל ויחא לכ לע רחבנ
 רשא הכולמ םכ שדחה ךלמה לא .הנקת ןעמל.םהיבורקו ויחא תא הלחתב
 םתאנקו םתאנשב רחפי רשא רחפ לכמ ישפח היהי הז ןפואב יכ ,חטבל ןוכי
 יכ הרמאב תוניחו הבוט םל כל הקיזחה ינליה הלא םהירבר המועל ,הכב לע
 תגירה לע טילחהל התצר אל םלוא , רסח תבהא לע תפומ םהל ונתנ ךא
 םינגפה זא ,  רמוא םהילע ול רוזני אוהו ינב אבי הרטא יכ המואמ םיחאה
 היהי ןעמל רמשמ לא ךכ ןיב םתוא ףוסאל בוט היהי ןפוא לכב יכ הוצעי
 לע חקפל היניעב בוטה דיקפת ואוב דע יכו , הנב לא חוטב רתוי תוכלמה
 תויהל לודגה הנב זבנומ תא רחבתו ינליה יניעב םהירבד ורשי , ץראה .תגהנה
 תעבט תא ול ןותנו הכולמ ףינצ ושאר לע םשוה ןכבו , ומיבפה רשא ריקפה
 אוהו . יטאזיא ויחא אוב דע דמעמה לכלכל והוצתו וטבש תאו ויבא ךלמה
 םלכל היה ויחא זבנומ תמכסהבו אובל ובכר ששוב אל ויבא תומ תא ועמשב
 רחוס ידוהי , י ניסאפס ךרכ לצאי יטאזיא רג רשא איהה תעב הנהו .ךלמל
 תא דובעל ןהוא דמלמו אוהה ןוטלשה ישנ  ןיב םיבלהמ ול ויה .היננח ארקנ
 יט אזיא , תודידי ול הנק הלאה תורשה ידי לעו , םידוהיה תרוח יפכ םיהלאה
 אוה םג יניב"אידיאה ץרא לא בושל ארקנ רשאכו , תעדה הז לא ובבל םג ענו
 רשא ינליה םג יכ הרק ןכ ומכו , תכלל ורתעה דע וב ריצפה יכ ומע הולנ
 אובכ יהיו . היתוצמו  םיהלאה תרוהב הקבד רחא ידוהימ תדמולמ .התיה
 רהוסה תיבב םהיבורקו ויחא תא אצמו יניב איריאה ומע ינב ץרא יט אזיא
 היה אל רמשמב דימת םבועל וא םתוא גורהל אלה יכ ,דאמ דע ול הרח
 םהצק ןכבו , ונממ םק נהל ורכני ןפ ןכוסי םישפח םתאצב םגו רשויל ויניעב
 ךלט (*ונאבטרא לא םתצקו ימורל ואידבאלק רסיקה לע םמצע וינב םע חלש -

 יטראפה ב אי |

 : קפס .י)כ סו ויס ךש ספד 'וריכ 'ר לט ופימע : נטש ונ6מ (*
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 ושינההב ןכ ירחא = , יניבאידואה תובורעת יביצנכ הזבו הזב דומעל יטראפה
 , הומכ םתרות לא אוה םג רובעל רחב םידוהיה תדלע :דאמ תגנעתמ ומא יכ
 ובבל היה ותלרע רשב לומי דע תמאב ידוהי ונניא יִכ ושפנב רעש רשאמ םג
 דאמ הלדתשה ומאל רבדה עדותהב ספא , ונממ' ּהתאמוט ריסהל הנופ
 ומע .וילע ףסאיש ותנכס הברת ךא יב וילא הרמאב תערה הזמ וריבעהל
 םבל גיסהל הלודג הבסנ םהיהלא תלוז רבוע ותויה יכ ןעי ,  שפנ והוחצרו
 ול הלכי ןב לע רשא , ךלמל םהל הוה ידוהי ולבסי אל ןפוא םושבו וירחאמ
 רשא היננח ודידיםג .הככ לע וצפח תא םילשהמ והצלאתו םידחא םימי ומא
 תאז ותבשחממ הפרתי אל םאש ותוא םייאו ,ינליה ךרדמ רס אל ותא ץעונ
 ודקדק לע , ןומהל הלאה .תורהסנה תולגהב ןפ ארי ןעי ,ונבזעיו ול ךלי ךולה
 טפשמ תא - תא ךרמלב תובסה רשא אוה התא ורמאי יכ , דרת המשאה לכ
 ול תויה םע םיהלאה תא רובעיש ןכהי תמאב יכ ול רמוא היח סג ,והשעמו ךמע
 רשא הרובעה יּכ ןעי  ,חכ לכו םלש בלב םידוהיה תרותב קָּבדי ירמ = , הלרע
 , הכרעמ .ךמה ףוגה ןורשכב היהתש הממ שפנה ןוקתב תילתנ רתוי שרוד' אוה
 -לידגי לבל תאז ותירב תא בוזעל .סונא ותויה ירחא ול חלסי םיהלאה יכ
 יפ .לע .םיבר םימי יכ ןפואב | ,זגורו תומוהמל ץראה לכ בוסתו בקע 2
 רועב ןכ יהחא םלוא .והשעמל הז ונוצר איצוהמ ותוא אינה הלאה םירבדה
 ישפוהב ומש לדג רשא רזעילא ארקנ ילילג רחא ידוהי , וב הססונ הקושתה חור
 םעפ ותויהב יכ . הב ליהתה רשא הוצמה תא קרמל ובבל תא ךשמ | , הרותה
 ינודא ול רמא , השמ תרוה רפסב ארוק ותוא אצמו וינפל תוחתשהל אבומ תחא
 ,םיהלאה לא הללגבו תאזה הרותה לא ךהאנוא הלודג המכ שיגרמ ךניא ךלמה
 "יתמ .דעו = , ויתוצמ רומשל .ךרטצי לבא  ויכרד תא  תעדל קופסי אל הנה יכ
 החוא ארק םוק הלימה תוצמ תארק אל ןידע םא ,ךהלרע תפרח תא אשת
 אל וירבד תא ךלמה עמש רשאכ יהיו . התביזעב קזנה ןמ המכ עדת ןעמל
 ותלרע רשב תא למיו ןמוא אפור ןל ארקיו רדהב רדח גוסנ יכ וקח םילשהל רהא
 . יתישע הזכו וזכ םהילא רמאיו היננח ודמלמו ומא תא ארק ןכ ירחא , עגרכ
 ימאזיא- ףורהל םידחא ויהי סעה לא רברה עמשהב ןפ םתזחא דערו הארי וא

 רכנ יהלא רַּבּוע שיא םהילע ךולמיש הזה םעזה םיוג וליכו אל יכ אסכה לעמ
 . םתמכסה םתא רמאל םהילע וללועתי תחא הפש ךא יכ םשפנל וארי םג ,ץראה
 יכ הבסנ התיה םיהלאה תאמ הנמאה , הילע ותוא םתרזע םג תאז ותלועפל
 הַמְכִמ ול שי לכ םע וינב תאו יטאזיא ליצה רשא םהל ואב אל הלא םתורוגמ
 רע , היורל הלמחב םאיצוה .אפרמ ןיאל םובשח רשא תובר תוערבו , תונכס
 .ולכאי םנוחטַב ירפ ודבל וילא םינותנהו וב םיסוחה לכ יכ םהילא עדוה
 | . ונתאמ וראבתי טעמ דוע יכ התע הלא חיננ

 רזעב הנבו םיטקשו םיולש תוכלמה ירבד התוארב ךלמה םא ינליה הנה
 םיהלאה



 גפ | םלוע | בנ קרפ ימי
 השפנ הקשח ,ץראה החרזאכו רגכ ויעדוי לכ תאמ רשואמו בוהא םיהלאה
 וב תוחתשהל תונידמה לכב ועמש לדג רשא לכיהה תאו  םילשורי תא תוארל
 הז לע .ןוישרה הגישה הלקנב יכ ןעיו. .הירדנ תולוע וינפל םלשלו םיהלאה לא
 התשע הבר הריצ םגו ךלהמה תונכהב הלידגהש ירחא הנה הנב ךלמה תאמ
 זא רקיו , ךרדה הינפל תורוהל םידחא םימי המע הנבו םילשוריל הכלה הל

 בערה דבכ .איהה תעב רשא ןעי יכ . ןוכנ לע דאמ ץראה םע לא האוב הרקמ '
 הירבעמ תצק חולשל הרהמ ינליה הכלמה , היחמ ןיאמ םיתמח  ובריו ריעב
 תושבי םינאת תחקל האי"רפיצל םתצקו םחלו רב םשמ איבהל אירדנפכלאל
 הרסח ללגבו ,ץראה יבשוי תלד ןיב ואיבה רשא תא קלחתו , בושל וזפחנ םלכו
 האר רשא הנב יט"אזיא ןכו .הבשי אל םלוע רכז ונמע ינב לצא הל התנק הז
 בהז ירניד לש הבורמ ךס הולשל רהמ |, לודגה ןובערה תרצב אוהה םעה תא
 םיכלמה ינש םהב רשא םיברה םירסחה הנמא , םילשוריב רשא םהיניצק לא
 . ונינפל םב רבדנ דוע ,ונמע ינב לא הבוט תושעל ולידגה הלאה

 םינגסה ךיא שיגרה יטראפה ךלמ ונאבטרא םהה םימיב יכ רמאי תעכ

 ריקפהל רהב חטבל וצראב בשוי היה אל ןעיו ,וב עושפל םינוכנ ויה ויצילמ
 םולשב ותוכלמ .לא ןכ םג והבישי ילוא ונממ ועשי שקבלו יט"אויא ריב ומצע
 , ךרדב והשגפיו ךליו ותיב ינמאנו ויבורקמ ףלא .ומכ ומע חקל ןכבו , טקשו
 ברק רשאב יהיו .והאר אל םלועמ יכ ןכ אל אוה ךא וריכמ היה םנמא רשא
 ךופשל לחה ןכ ירחא ,ץראה גהנמכ ותמועל הוחתשה .והיפ הצפי .םרט וילא
 ינפל ןנחתמה ךרבע זובל ךיניעב יהי אנ לא יבלמ ההא +הלאה םירברב וחיש
 יב | . ךממ רזענ תויהל לומג ול ןיא .רשא ינעה תונע ץקשה אנ לאו = , ךדובכ
 ךשא , יתחרב ךתרזע הסחמל ךרעה תולפש לא הכולמה םורממ ךלשומ הנמאה
 היגשתו , בסוי םאתפ םישנאה תכרעמ לע הלגעה ןפוא המכ ךבל לא בישת ןכ לע

 התע םא היהו . ונלכ ונחנא םינותנ תוכופהת המכל ךתערמ ךיתורוא לע םג |
 םהיכלמ לע םיצרפתמה םירבעה וברי אלה , ירצמ םקנה יתלב יתוא בוזעה
 ,הצרא וינפו וייחל לע ותעמדב שיאה וילא רבד הכ ,חטב ןוכשל ובל ברע ימו
 .דמוע בר ךלמ ונאבטרא יכ ותוארו ומש ןורכז ועמש ירחא יטאזיא | ךלמה וא
 לא ץמאו קזח ךלמה ינודא יוה ול רמאיו ותבכרמ לעמ ררי ,  ושפנ לע שקבל
 רוסי עתפ אלה , הל ןיא הלעת תואפר ולאכ תאז ךהרצ ללגב ךילע ךבבל לופי
 דע טוקשא אל ינא , הנה דע תיכח ילוא רשאמ ךל בוט ערו בהוא אצמתו ךנוגי
 ; תפנצמו חרטע םרה יתוכלממ אצא אצי יכ וא יט"ראפה תוכלמ לא ךבישא םא
 ילגרב ומע הרבהל חרא אוהו ותבכרמ לע ונאבטרא תא הלעה הלא וירבד ירחאו |

 םלוא ,  והומכ רשא רקיל יואר ונממ לודגה ךלמה תויה .בשח יכ ,  ךרד ךלוה
 ותרצל ףסכנ רשא העושתב עבשיו , ארול  ראמ ונאבטרא לא היה הוה רבדה |
 לע  הלעי אל אוה םג םא לגרב לגר תכלל דורי ףכת יכ רתכה תלעטבו , איהה |

 ותבכרמ | |
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 םהל טאלו הבכרמה לא הלע וינפ ותאשמ זא , ךרדב וינפל רובעיו ותבכרמ
 ו ויבפמ שאר לע והלעהו ךלמ ינדעמב והדבכיו וירדחו ותוכלמ תיב לא ואיבה
 והרקמכ ךיא ובל לע םשיו , םדקמ וכרע לע קר הוהה ובצמ לע אל ףיקשה יכ
 ודי תא אלמ הז םע , ץחש ינב לכמ היהיש ימ לע םאתפ ללוגתה לכוי התע
 תא בישהב םינורחא תויה יתלבל םבל לע רבדיו .יט"ראפה ינגס לא בותכל
 לכ םבלמ ריסה העובש רפאבו ול ושע רשא לכ תא חכשי הנמאה יכ , םכלמ
 יכ ולצנתה ךא , ובישהל םינאממ ויה אל המהה םינגסה הנהו , דערו הארי
 ןפ וארי יכו ,ומאניצ ארקנ ותלוז לא הכולמה ונתנ רבכ רשאב ולכוי אל
 הנמאה , ץראה יבשוי ןיב המחלמה קזהת ונוכמ לע ןושארה רשה בושב
 םג ונאבטרא יכרב לע דלוי אוהו םירשה ןוצר תא ושיגרה ירחא הזה ומאניצ
 ורזנ וילע ץיצי הנה יכ ותנומא לע בושל ול בתכ , רשיו םת שיא היה ועבט דצמ
 ראותמו ,  ויפאל .וחתשיו ותארקל אצי ומאניצו . בשיו ןימאה ןכו םדק ימיכ
 הנה , ונאבטרא שאר לע והמישיו רתכה תא ושאר לעמ ריסה ךלמל ותאמ
 אוהו ,ונממ שרוג רבכ רשא תוכלמה לא םולשב בש יטאזיא רזעב ןכ ייכ
 יפכ יטאויא תא רבכל הברה יכ ונממ לבק רשא םידסחה תא חכש אל םג
 בכשישו הלולת תפנצמ ושאר לע והומכ אשיש לאויו , המהה תוצראה .יגהנמ
 "ול ןתנ םג ,  יט"ראפה יכלמ לא .רובכ תלוגנס םהש תוקח |, בהז תטמ לע
 " ךלמ דימ ול.חקל רבכ רשא ןיבצינ הארקנה הבחרו הבוט ץרא רמעמ
 הנוכמה האיכוטנא ריע הב ורפי ןודקומ םע םינושאר םימילו ,  האינ"ימרא
 רשא הבוטה לכ לע יט"ראפה ךלמ תאמ יט'אזיאל ויה הלא לכ , האי"נורגימ
 תא בוזעיו ומוי תא ונאבטרא רגס רפסמ תונש ברקב ןכ ירחא , ול השע
 ינא"מורב םחלהל תובשחמ בשח ונאדראוג הז הנהו , ונארראוג ונב לא ותוכלמ
 קיפהל לוכי אל ךא , רשק תירב ומע תורכיש שקבל יטאזיא לא ךליו
 תוערל לכה בשח ימור תוכלמ תומוצעתו זוע תא עדי רשא יטאזיא יכ . וממז
 םג ונמע תוקחו וננושל םדמלל וינבמ השמח חלש רבכ יכ דבלמ , חור
 הז ללגבו .םילשוריב חובולו תווחתשהל הכלה רשא ומאמ בזענ זא היה
 תא: אינהל לדתשמ היה לבא , קשנ תארקל תאצל םויכ הנופ ובבל היה אל
 םדי םצועו ינא"מורה תולועפמ וילא ורפסב תאז ותבשחממ ונארראוג בל
 ונויערב תורמסמ עבק רשא ונארראוג םלוא . תשגמ ארייש בבס רובעבל
 ופאב ןשע הלע םאתפו , ריאממ ןולסל יטאזיא ירבד לכ ול ויה הז
 אופא התא , רמאל תושק ותא רבדיו יטאזיא לע ומעז ךופשל הרבע ירוהרהב
 םיהלאה ץפחב הרהמ יכ תאוה ותעד לע רקש אוש ךא ,האצו ךאבצ הבר
 תבשחמ יכ םחירהב יט'ואפה ינוס ךשא ןעי ,וסרהנ ויתותש לכ
 תא וריבעיו = והוגרהיו  וילע ומק ימור תואבצב םחלהל | ונאדראוג
 ךולמיו הידצב תמוה םידחא םימי ךוה אוה םגו , ורראטוק ויחא לא ותוכלמ

 ויתחת |



 רפ םלוע בג קפ ימי
 ןטב ינמ ול םימואת ויחא ינש ןיב ותוכלמ תא קלח הזו , וסיגולוו .ויקחת
 ןתנ ןטקה וטארידיט לאו הא"ידאמה תא ןתנ לודגה | ורוקאפל יכ
 / : האינ"ימראה תא

 יכ םתוארב ויבורק :רתי ןכו ה יחא זבנומ יכ הרק םהה םימיב
 ומש לודגיכו חילצי השעי רשא לכ םיהלאה תדובע לא ןותנ ותויהמ יטאזיא
 תדובע תא ובזעי םא בטיי םלכל םג הנה יכ םהל ותשעתה , ץראה לכב הלהתל
 לא הזמ ץמש חקלהב יהיו .  ורוצני םידוהיה תרותו הב ולרג רשא םילילאה
 תיפצה הפצ םבל ןופצמ תולגמ וקפאתה םלוא , ראמ םהל הרח םינרסה ינזא
 ברע ךלמ םאיבא לא ובתכ ןכבו , לעמו ררמב וילע ללונתהל תולילע ונכתיש
 ואשיו , יטאזיאב םחלהל אובי אוב םא ול ובדנתה רשא בר ףסכ תשרפ םע
 תובשחמ רצי לכ רשאב , ףרוע םכלמ לא ונפי םהילע וליח בורקב יכ וילא םדי
 תרוסמב ומע םאוב ירחאו , ץראה ינומדק תירב תא ובזע לע ונממ טקנהל םבל
 רבכ טעבו םהילא רתענ םאיבא .והשעמ שיחהלו זוע לכב ותוא םיזרזמ ויה

 ברקי רע סעה וכח אל ריעה לא וליח תולגהב יהיו , יטאזיאב םחלהל אצי
 םלכ ולהבָנ םש .םתזחא םאתפ תדער ולאכו םכלמב ודגב ףכת יכ | , םחלהל
 לבא וילע יטאזיא בל לפנ תאז לכב אל םלוא , חורבל וזפחנו ביואה ינפמ
 לעב ימ בטיה שוררדיו רוקחיו , ברקב וכלה וינפ ,לעמב םינגסה די יכ ושיגרהב
 ביואה לא ועמשנ רשא םתואמ םיבר שופהיו . , הצעומה ישארו תודגובה ירבר
 יהיו , שמשח רגנ דחאכ םהוא עקוה םיטפש םהב שעיו ולצ תחת לא תאצל

 םיללח ולפנ םחמ םיבר רשא ירחאו ויביואב םחליו ויצלח רבגכ רזא ת
 רגס ומצע םֶכלִמ תא ופדרבו * , ופוניו םתיראש לע םיהלא תתח התיה 2
 לא ותמחלמ קזחיו , ומ"אסרה ךרכב חורבל ךרצוה יכ ןפואב םי וילע

 בש ונממ ול זזב רשא בר ללשו שוכרבו אוהה םוקמה תא רכל יכ דע המוחה
 םאיבא תא שופהל לוכי אל ךא , תראפתו ףוהבו םירישב יניבאידא וצרא לא
 יניבאידא ינרס הנמאה . תומה רמ ומצעל רחב רצ דיב יבש יהי לבל יכ ,יח -

 אל ,  רינסה יטאזיא דיב סהישארו םתצע םיהלאה לכס םעפה תאז רשא םע
 לא ובהכ רשא ןעי ,תשר וימעפל דוע ןיכהו השרה הער וילע שורחלמ וענמנ

 , אוה זא .יכ םהינפמ ודימשהל חכ יצמאמ לכב שקביש יט"ראפה ךלמ וסיגולוו

 ןפוא סושב יכ וילא םרמאב , לאבט ןב תא יטר'אפה ידילימ םכותב ךלמ ךילמי
 תא ועמשב אוהו . רחא 6 םדובכ רימה רשא ךלמל יטאזיא תאש ןולכוי אל
 ותויהבו , וב םחלהל ושפנב תוצע תשיו החמשב םהילא הנענ הלאה םירבדה
 רשא הנהה תוצראה תא וילא ריזחהל ונממ לאש לואש הנאות וילע שקבמ

 ותא תושעל יטאזיא לידגה רשא טירסהה לע ויבא ונאבטרא םינושאר םימיל
 וילא ודימ ןוכנ יכ ערי ול עומשל הבאי אל םא יכו ,  תותימצל הנתמ ול םנתנ
 ףצקו ןויזב ידכו ראמ לחלתתה יטאזיא תאוה העדומה לוקל . ךשוח םוי

 היה
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 םנשב עדי יכ ףא ,  רובכה ינפמ והנק רשא תא האריה ינפמ טה ויניעב היה
 תוצע תשיו , הרעת לא וברח:בישהל הפרתי תאז לכב אל ביואה .ןוצר השעי
 ותא אצמנה לכ םעפה תאז ךא יכ , םיהלאה לע ובהי לכ תא ךילשהל ושפנב
 וינב תא םש הזה ןעשמה לע חוטב ובל תויהבו . םינזאמ ףכב ול אוה ןותנ
 , םילדגמה ךות לא ףסא תואובתה לכ תאו | , רצבמה ירעמ תחאב וישנ תאו
 תוביבסב םתלוז ואצמנ רשא המדאה יחמצו תונוזמה לכ תא שאב ףרש ןכ ירחא
 ומעב יט'ראפה ךלמ אב רשאכ יהיו , הנחמה וילע הנחת יכ ליחוה זאו םירעה

 לע ונרפא ילהא עטיו , שיא בל לע הלעי רשאמ הרהמ לק הקזהה ודיו דבכה
 די ול ביצה יטאזיא םג  ,יניבאי"דאהו האי"ראמה ץרא ןיב לירבמה רהנה

 יזוחא םישרפ םיפלא תשש ותא אצמנהו ,ונממ קוחר אל םוקמב ויתואבצ
 יתע שיא וינפל חלש יטר"אפה ךלמ וגרכזש םוקמב תונחמה חונכ יהיו . ברח
 רוחב לכ תא ול ףסא ףוסא יכ ,ודי םצועו וליח בור תא יטאזיאל דיגי רשא
 רשאו ,  תרפ רהנ דע הראק"אב ריעמ ותוכלמ תונידמ בחור אלמ ברח ףלוש
 םג יכו , וינודא .תמעל ותבוט תייפכ לע אשי ואטח יכ רמאל וילע םייאי
 רשא לכמ רפח אל ריגמה . םעפה וליצהל לכוי אל ךמסנ וילע רשא םיהלאה
 רמאיו יטאזיא והנע זא ,המהא םירברה לככ וילא רבריו וכלמ וילע רקפ
 אוה חגנתהמ םוצעו בה יט'ראפה ךלמ ליח תויה ונממ םלענ אל םנמא יכ
 רשא םדאה לכמ חכ איגשו לודג םיהלאה יכ : ןכ םג ערי הז םע לבא , ותמעל
 ארק רשא ירחא אוהו .  וכרדל  ריגמה תא ריזחה ןכבו , ץראה לכ ינפ לע
 אר לע הריכ רפאב הצרא לפנתה ותיב תושפנו וינבלו ול יכבו םוצ
 וקש אוש אל םא יהלא םיהלא : הלאה םירברה יפ לע םיהלאה לא
 (תואי םנמא רשאכ) לכה : לע .ןוילעו ךרבל .ךתואו ךבוט תדמ דיב ימצע תא
 קר יביואמ ידעב ןגהל אל יל טלפמ אנ השיחה , ץראה לכל ןודא םשב יתארק
 וזעונ לעילב ןושלב רשא לרעה .םבבל ןורז תא עינכת יב , לודגה ךמש דובכל
 תא עמשיו וינעב זא םיהלאה האר , ךרי סצוע דגנ - ירבד  חיטהל

 יראק"סהו יאיר"אדה רי ךיא רמאל תורגא וסיגולוו לא ואב אוהה הלילבו , ותנחת
 םאתפ .ןכבו , ץרפב דומעי ךלמ םש ןיאמ | יטר'אפה לובג לכב ראמ הטשפ

 לכ םע ול בשיו והשעמל וצפה  איצוה יתלב םה רשאכ םילהאה בזע עתפל
 םיהלאה תחגשהמ יכ הארנ ןיעב ןיע ץראה ימע לכלו , תכלממה ירע לא ויתואבצ
 ברק יכ םימיה ןכ ירחא ובר אל .עגרכ תאזה העושתה ול התיח יטאזיא לע

 ותמשנו וחור וכלמל םירשעו עבראב .הנש םישמחו שמח ןבו יטאזיא לש וצק
 ויחא תא ויתחת ךילמה םינב השמח ונממ וראשנ םגשבו | , ףסאנ םיהלאה לא
 הנושארב רשאכ , הכולמה ול ורמשב ותא וידפה לע לומג ול םלשל זבנומ לודגה

 . ונבתכ רשאכ והלכד ןוהובא זבנומ תומב רכנ תמדא לע היה יט אויא אוה

 השפנ הפלד היניע דמחמ הגב תומ לע םילשוריב העמש יכ ומא :ינליה- הנהו
 הגותמ



 הפ םלוע .כנ קופ | "ימי
 לודגה הנב זבנומ יכ התעדב םיתואנה םימוחנת - המצעל .המלש םלוא ,  הגותמ
 ירחא 0% רבע אלו , ותוארל האב םירהא םימי ךותבו = , ךלמל ויתחת םק

 ירחא רפסמ תונש הימע לא הפסאנ איה םגש יניבא"ידיאה ץרא לא .הבוש

 ויחא יטאזיא תומצע תאו היתומצע תא חלש הנב זבנומו ,יטאזיא  תומ
 הל התרכ םש ההויה תעמ רשא םילדגמה תשלש תרעמב רבקהל המילשורי

 והרק רשאו הזה זבנומ ירבד רתי  םלוא = ,תשק יוחטמ .תשלשכ ריעה ןמ קוחר
 , -- .ונינעל תואנ רתוי םוקמב םיבתכנ ויהי דוע ותובלמ ימיב

 תמדא לע ריקפ היה ימור אבצ רש ודאפ ודיפסוק רשא םהה םימיבו
 אבה לכ תא תחקל םעה ןומה תא תיסה הדות ארקנ רחא שחנמ | ,םידוהיה
 רמאו איבנל ראפתה יכ ,  ןרריה תפש לא וירחא תכללו םשוכר בטיממ םריב
 וכשמנ םיבר ןכ לע רשא , לגרב ורבעי הלקנ לע יכו וינפמ .רהנה  עקביש
 , שנועה ןמ הז םתולכס הקנ אל ץראה לע םילשה ודאפ ןכא .  הלא  ויבזכל
 הברהו םיבר םהמ וגרהיו ודיב וצפמ ילכ שיא םישרפ בורע עגרכ םב חלש יכ
 ברחב םהיללח לע וגרה םפוקה הדות םג ,ודאפ לא םתוא ואיביו םייח ושפת
 ודופסוק הזה רשה ימיב םידוהיה תורוק ויה הלא ,המילשורי ושאר תא ואיביו
 ובור יתקהעה ידמ רשא אוהה קרפב ןופיסויה ירבד הנח דע: ---- .ודאפ
 עשרה תא רוכזל וטועמ םג קיתעהמ יתענמנ אל חבשל םיקידצה תא רוכול
 הלעכו .ערל תירחא היהת אל יכ ןיחבהל ינדבכי .הדות 'חבז םג אלה | ,:יאנגל
 לצא רכזנה לאילמג שיאה ןמ וב רבודמה היה .הזש יתללפו וחקעי .םיקירצ
 שיא תואמ עבראכ וירחא וכשמנ רשא 8 ןמ ישימה ה קרפ ףוס םירצונה

 ןופיסויל אצמת הזכ רחא השעמ םג , והתב ולעיו םלכ וגרהנ שש טע
 המכ לישכה רשא הֶאובנב ראפתמ 6 ידוהי .לע 'ו קרפ 'כ .רפס קב
 יכו = , לימ תויעיבש שמח םילשורימ קוחרה םיתיזה רה לא םתוא וכשמב םידוהי
 וכ רמאתו וניהלאל קדצ ןתת קפס ילב וירחא םיכשמנהו אוהה .קרפה ארקת
 יתיאר יכ יהיו --  ,המהה םידוהיה תאטהמ תיבה ןברח לע .ולעפ םימת
 הז .אוה יכ יאדו רמאת רשא השעמ הלימה תוצמב ו"מ השרפ הבר תישארבב

 םירבדה ונמאי ןכ לע יכ ולצא וקיתעהל יניעב  רקי ןופיסויה  ןמ .רפוסמה
 ריגמה לא אטחה םחיי הנובת שיא לכ םתוניב םישרפה ואצמנ םא אלה .רתויב
 ויתועומש תומולא ותאשב ריספאד אוה והיאד , םירכזנה םירפוסה ינשמ רחאל
 . ונריב דחא ויהי םישעמה ינש םינפה לכלו ,הנרוג רימעב רבה תא ןבה םע
 (יט"אזיא אוהש קפס ןיא רשא) סוטוזבו ךלמהזבנומב השעמ + ל"זו םש ורמא

 ועיגהש ןויכ , תישארב רפסב ןירוקו ןיבשוי ויהש ךלמה ימלה לש וינב
 ,ינפ הזו הכוב ליהתהו לתוכל וינפ הז ךפה םכתלרע רשב תא םתלמנו קוספל

 תישארב  רפסב ןירוקו ןיבשוי ויה םימיל - , ולומנו םהינש וכלה ,הכובו לתוכל |
 תא ל"א , יחא ךליא ורבחל דחא רמא 'וגו םהלמנו הזה קוספל ועיגהש ןויכ

 יא
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 הרמאו הכלה םמא השיגרהש ןויכ , הול הז רבדה תא ולג ,יוא אל יל ךל יא
 . ולומיש אפורה רזגו ןרשבב (תלבי ךורעב שרפ) ימונ התלע ךינב םהיבאל
 : - המחלמל אציש העשב סחנפ 'ר רמא ה"בקה ול ערפ המ . ולומי ל"א
 ארי , ןאכ דע וליצהו ךאלמ דריו (םיבראמ ךורעב שרפ) ןוטסיפ לש העיס
 ומכו ,ךלוה לכה דחא םוקמ לא רופסה ינפוא ינשב יכ טופשיו םכחה .התע
 ילעבו י"שר אוה ןכ םא הנהו . תמאה ירבד ןירכנ אנקמה קרפ ל'ז ורמאש
 ומכ םינהכה יאנומשח תיבמ ויה ומא ינליהו זבנומ יכ ובתבש ל"ז  תופסוהה
 האר אלו תאזכ עמש יכ רמאל םהמ דחא לכ לצנתי , םדוקה קרפב ונרכזש
 ימלת ותואכ אוה ילואו , המיה וב שי הז ןינעב ימלת ןורכז יתעדלו : , הלאכ
 יכ עדו -- .רפסה הז יקרפמ יששב יתרכזש " השרפ ףוס הבר תישארבד
 ןמ יששב םיימורל ןופיסויה דוע רבד םירכזנה הינבו ינליה לש הואתה תורבקמ
 ג"י קרפ 'ז רפס דוע ןכו , הימוחתו םילשורי בצמ תא ורייצב 'ו קרפ תומחלמה
 ריב ריעה ןתנהב רשא , םילשוריב ינליה ישרויל 'יהש הפי ןומרא לע רבד

 , הילכיהמ םיברב שאה תא ותיצה םינפ אושמ ילב ויתואבצ ישנאו סוטיט
 םעו ,ונעישויש סוטיט לא וננחתה םיבירנ תזוחא םע ויחאו ךלמה יטאזיא ינב
 הפי ןיעב םהינפ תא אשנ ,וב ועשפ רשא םיבר לע לודג םעוב זא ותויה
 תלחנ תאז אלה , דחפמ םולש אוהה םתיב תא םשו םיעוש ערז םתוא וריכהב
 ךתואר ירחא םדוקה קרפה ןינעל םלואו ---  . הלס םלוע דע ךרובמה 'ה ירבע
 תאצמנ , ואי זאב ארקנ 'יה םלכל בא זבנומ יכ הז לש ותישארמ ארוקה התא
 ו .םירצמ יכלמל הערפ ומכ תובלמל ראה ןכ םג "ה זבנומ יכ דמל
 / רשפא ונימכה ורכז רשא תורצואה זבזבמ יכ ןפואב ,תשלפ יבשויל
 תובדנה ןמ  וילע רפוסש המל תואי הזו , ךלמ ותויהל :זבנומ ןכ ומכ ארקנה
 בותככ ומא ינליה לש היחולש רחא בערב םתויחל םלשורי .ישנאל חלש רשא
 לש ויאצאצ הנהו . ונרכזש ומכ וירחא ךלמ רשא ויחא זבנומ "הוא , הלעמל
 תאמ בוטל םירוכזה םה , רומאכ םרייגתה ירחא םילשוריב ובשיתנ רשא זבנומ
 םירבד השלש ןישוע ויה ךלמה זבנומ תיב לש םרמאב דיה לכ 'פ הדנב ונימכח
 (ןישמשמ ןיאד אתמיקואה יפל) םויב ןהיתוטמ ןיקרוב : חבשל םתוא ןיריכזמו
 הרהטו האמוט ןיגהונו (יקנ רמצ ךורעב < אבהרפ אלימב םתוא םיקדובו
 הב ןיא .לקמב האלת ,ולעהש י"פעא תוחנמ 'פמב הזוזמ ןינעל ןכו , גלשב
 , הזוזמל רכז ןכ תואקדנופל ןישוע | ויה ךלמה זבנומ תיב לש ורמא ,  הוצמ
 לכ יכ ןויסנה הרוה רבכ אלה ,ל"ז יספלאל תונטק תוכלהב ףסוי יקומנ ןייעו

-- 

 = תובסמ תחא איהו , לארשימ רתוי הב ןיקרקרמ הברה םירג הב וקיזחחש הוצמ

 ירבד הלא תויה םע םג . תתפסכ לארשיל םירג םישק ןיסחוי קרפ ל'ז םרמא
 , זבנומ ןיתובא םש לע ארקנש םירכזנה םירגה ינבמ דחא יכ רשפא תואיבנ
 - ללכ קרפ תבשו ערוצמ תלגמ שאר םינהכ תרותב אביקע 'ר ינפל ןד רשא אוה

 לודג



 ופ םלוע גנ בנקרפ ימי

 םירכזגה םיזבנומה ירבדב רפסל יתיזח וז . ש"ע ןברק תגנש ןינעל לודג
 ינש לע תוכז ןכ םג רמלב יבל ץלעש המ יפכ ,םתרוה בל תמכה השאהו
 : חצנל ונלכו םלכ םש רכזי בוט לע אליעלד סליקעו סולקנוא םירגה

 ויהנש  םילודג םינהכה לכ רפסמ לע םיימורל ןופיסויה ירבר =
 ונימיב הרהמב הנביש תיבה ןברח דע ןהכה ןרהַאמ

 תער לע םילודגה םינהכה ןמ תצק םימדוקה םיקרפב יתרכז רשאמ גנ קרפ
 יפכ םלכ ךס לע בתכש המ הפ קיתעהל יתיאר , תוינומדקב ןופיסויה

 הלא וירבד ןיא יאדוב יכ עדה םרט ךא .ח'פ ףוס 'כ רפס ול אצמנה

 תומוקמ תצק לע הזה דומעה רצמ רשא ןוילגב הארתש ומכ םישובשמ םייקנ
 היהתש הבס לכל םושר קלח הזיאב יב קפס ןיא רפסה רתי ןכו םירורב
 ; ונתא ול רשא ירבעה לע םג ט"יה קרפב ןכ םג יתבתכ רשאכ םירי וב ולח

 ראותמה האופר לש ורפסב ל"ז ם"רה רברכ וילע רמולמ לדחא אל ןכ לע יכ
 ותער יפכ ואצמנ תואיגש הטכ ףסא וב רשא ה"כ קרפ שאר השמ יקרפ
 הז רמא יברעל ינוימ םיקתענ ודיל ואבש וירובח תויהב ךא , ונילאג ירפסב
 * ארוקה ינא וא קיתעמה לבא העוטה ונילאג היה אלש אוה רשפא : ונושל
 אוה קר רבד אל םינפה לכלו , םיסיפרמה וא םירפוסה ףיסונ הפ ונחנאו
 םירפוסל תואנה ןמ הנה :ונושל הו , ךינפל ויתגצה ןכ לע הזה קרפה

 םישנאה ולא יאו , םלכל ןושאר היה ימ םילודגה םינהכה לע עידונש הלאה |
 אופא ןושארה . תרכזנה 6 ץק רע ויה המכו הלעמה תאז םהל ןהנתש |

 התיה ןכש וינב ונהכ ותומ ירחאו , השמ יחא ןרהא היה .םיהלאל | ןהכ רשא
 םיהלאל ןהכי יתלבל רדסה ךשמנ ןכו , םלוע תנוהכ תירב וירחא וערול
 םחנפ רע הזה ןרהאמ הנהו . הצוח תדלומ םיכלמה וליפא אל ןרהא ערז קר

 : ויה לודג ןהכל םעה תצק תאמ ארקנ תרכזנה המחלמה ימיב רשא אוהה
 לע" רשא םויה ןמל םהמ רשע השלש ונייה , השלשו םינומש םילודגה םינהכה
 יכ , תיבה תא המלש הנב רשא דע רבדמב ןכשמה תא השמ םיקה םיהלאה יפ
 ךא ,וילא םרוקה תומ דע רחבנ שרחה ג'בה היה אל םינושאר םימיל הנה

 םוקמב ויתחת םוקי רשא לע יח ןושארה דועב םג רברל ולקלק ןמזה ךשמב
 ודימתה ןרהא ינב ינשמ היהש הזיא ךרי יאצוי םירכזנה גה תויהלו , שרקה
 ירחא . םיטפושה רי תחת התיה םהימיב םעה תגהנהו , תמרוקה םתלעמ לע
 ריל הנורחאבו , דודו לואשכ יקר"אנומ ונייה םייללכה םיכלמה דיל האב ןכ
 ןינב .תישאר רע השמ י"ע  םירצממ לארשי ינב תאצ םוימו , םייטרפ םיכלמ
 םינהכ ה"י ויה םירכזנה ג"כ ג"יה ירחאו | , םינש ("ב"ירת וכשמנ המלש

 םילודג

 : סנש פ"ת ןקמ '0;; תועעס לפןכמ ךסס סו | (*



 : הניב ירמא | כ

 " ,רצאנדכוכנ ידי לע ןושארה ןברחה רע המלש ןינב תלחתמ םירחא םילודג
 (* ו"סת הכשמנ תאז םתנוהכו ץראה םע רתי םע הלג ג"כ .זא היהש קרצוהיו
 יהיו .  םיכלמה ירי לע זא התיה םעה תגהנהו ,םימי " םישדח 'ו םינש
 לארשי ינב תא חולשל בדנתה רשא שרכ , ונתולגל הנשה םיעבש ירחא
 קרצוהי ןב עושיו .ןינבה תא שדחל ןוישר כ'ג םהל ןתנ , םצראל םישפח
 רשע השמח וירחא וערזו עושי  אוהו , והיבא .תמ יכ לודג ןהכל וא היה
 םינש ג"ית ךשמ ץראה םע תא (** ולכלכיו תאז םתנוהכב ודימתה תורוד
 ושפת הא"יסלא ואבצ רשו סוכויטנא אוה זא , ירוט"אפיא סוכויטנא םוק דע
 וריסה וט"יריב ריע לצאו ואל"ינימ ןכ םג .ארקנ רשא לודגה ןהכה וינח תא
 ונהכיו איהה הלעמב דוע חפתסהמ ונב וינה תא ושרג ףא ,ונממ ותנוהכו וייח
 , תמדוקה החפשמה ןמ אל ךא ןרהא ערזמ היה םנמא רשא םיקי תא ויתחת
 חרב , ויבא םשב אוה םג ארקנ רשא הכומה לורג ןהכ וינח ןב וינח ןכ לעו
  םיקהל גישה ותשא הרטפ"ואילקו ימלת יניעב ןח אצמ רשאבו , םירצמל 'ול
 ונרבד םוקמה הז .תלוזב רשא םילשוריב אצמנה תנומתכ- חבזמ אירדנפכלאב
 ויתחת שיא ןהכ אל תומיו םינש שלש הזה םיקי תנוהכ ךשמה ירחאו , ונממ
 : שרקהו ריעה ןמ הלודגה הנוהכה התבש םב רשא םינש עבש רחא רע

 םידוהיה תדע להק , םושרגיו םינויב ועשפ רשא םיאנומשחה ךולמב יהיו
 והגרהיו ןו"פירט וילע םק םינש. עבש ןהכ רשא ירתאו ג'בל ןתנויב ורחב
 םק ומחלב ץע תיחשה ונתה יכ הז םג תומבו , ויתחת ויחא ןועמש ןהכיו
 הנוהכה תא ןתנ םימיב אב ןקז רשאמו , םינש א"ל ונב םונקרוח ומוקמב

 הז .רשא ירחאו . םולבוטסירא ארקנ רחא םשב רשא יאנומשה הדוהיל
 ארקנה ויחא הכולמו הנוהכל ויתחת םק ,תחא הנש ךלמו ןהכ הדוהי
 ןהכה איה רחבתש ותשאל ןהנ ותומבו םינש ו"כ .ךלמו .ןהכ אוה , וררגסכלא
 התוכלמב הדימתהש ירחאו , הנב םונקרוהל הלעמה תא ןהתו ,הצפחכ לודגה
 יכ ותנוחכב ךשמהל סונקרוה לוכי אל זא ,הימע לא הפסאנ םינש עשת
 םינהכה רתיכ תויהל הנממ והריפיו םמא תומ ירחא וילע םק .ויחא סולבוטסירא
 םישדח השלשו םינש שלש ירחא יהיו . דחי תוכלמו הנוהכ הקל ומצעלו
 וינב םע והחלשיו םלשורי תא וא"יפמופ דכל תורכזנה ויתולעמב היה אוהו
 תוכלמה תלעמ לא םגו ותנוהכ לע בישה םונקרוה תאו = , ימורל םיקיזב רוסא
 םינשה עשת דבלמ ןכבו , רתכה תא ושארב םישל לכוי אלש תאוב ךא
 ימ"ראפה ירש ור"וקאפו םסיר"אפאז תאז ירחא יהיו . םינש ג"כ דוע ןהכ ונרכזש

 ומיקהו םתוצרא לא ּוהואיביו יח והודכליו סונקרוהב ומחליו תרפ רהנ תא ורבע
 ךלמל

 ד"י קכפ סוס | ךסס לע ןנרכד לככ (*

 : וגככד .לככ .סינטס ךס | לעו , ועלזו לככוכו סיפיטכס סע ונויס (**



 זפ םלוע דנ גנקופ ימי
 םישרהח השלשו .םינש שלש ףוסל  .ולבוטסרא ןב ונוגיטנא תא ךלמל
 וזו , איכוטנא לצא ונוגיטנא תא גרה .ואינ"וטנקרמ אבצ רש רזעב סודורוה

 ומוקיש הצר אל ,תכב םידוהיה לע  ךלמ .םיימורה רזעב רשא  סודורוה
 , םיטוידה םינהכל איהה הלעמה תא ןתיו יאנומשח ערומ םילודג  םינהכ דוע
 ןמ רכלנה סונקרוה לש | ודכנ ולבוטסרא תא ןהכ העש יפל יב תמא
 סונקרוה ןורכול םעה ושקב | ןכ יכ .ימ"ירמ ותשא לש היחאו .יט"ראפה

 בבס סונקרוה .ירחא םעה .וטי ןפ ארי רשא  םימי ירתא םלוא -; ונקז
 , הלעמל וגרפס רשאכ םימה ינפ לע וחירי לצא וטושב ותתימ תא המרעב

 תומ ירחא .ןכו , יאנומשח ךרי .אצוי דוע ןהכיש הצר אל האלהו אוה ןמו
 ירש םג ,ויבא ךרדב קיזחה ויתחת םק רשא ונב ואל"יקריא , סודורוה

 תשגל .םיאנומשחה ערומ דוע .ןותנ יתלבל ומיכסה ימורמ ומע ויהש אבצה
 : שרוקה לא הלודג הנוהכב

 : הנאבתש תוער וא תולודג תובוט לע םימעפל וארתי .רשא- תותואה לע

 םא ..ןכבו .. תכשי אל בהואה יכ תודמ ישנא ורמא  רבכ 71 קרפ
 תמדקהב ךל יתבייחתנש הבוח ירי תאצל ארוקה ידידי יתהמהמתה

 יכ הזו , םלועל התע יהיו .איה רעצמ אלה דימת יבלב ו"כע התיה , רפסה
 תותוא ןהילע אוב ןכתי תולודגה תוערהש* ויתואבצל סודורוה דלת רבו
 הלא וניקרפמ דחאב חיכוהל ונדעי ,  הנאבת םרט םישנאה ןזא ולגי רשא
 ונלצא תואנ יתלב היה יכ ,זאמ ותושפל ונרחב אלו . ןוכנו ביצי  ותויה
 םאו ותמלשה אל וב תרצק םאש [? חמ יטיח יניב] המיטה ינב סינכהל

 ןכ םג אוה יכ עדת ןכבו , קרפה תנוכמ ארוקח תאצוה .ךתינעמל תכראה
 תוערה לע דבלב אלו ,שדח ךלמ םקיו קוספ תומש רהוזב ונימכח רבד
 תוא ןהילע .הארתי ב יכ ורמא תודיתעה תובוטה לע םג לבא
 יתיי אל דע ןימוי ןיתלת אייח 'ר רמא : םש םנושל הז אלה . םימשה ןמ
 אמלעב יזירכמ 0% אמעל וריבת יתית אל דע וא אעראב אמעל אפקות
 ןוניאל | ןינמולו ,  ייברד אמופב הלמ אוהה רסמתאר ןינמזלו ,הלמ אוהה
 יפועד אמופב רסמתא הלמ אוההד ןינמזלו , אתעד ןוהב תילד אשנ ינב
 הלמ אוהה רסמתא ןיאכז אמע רכ ,והב חגשוד ןאמ תילו אמלעב יזירכמו
 ןוניא אל רכו , ןוהירמל ןובותיו ןול עדויד ןיגב אמלער ןיאכז ןישיר ןוניאל
 רומא רהוזב הארת ןכו ,ראת בוטו ךורא ןושלה יכ םש ןייע 'וכו ןיאכז

 ל'ז ובתכ אירהבו .רבש שי יכ בקעי אריו בותכה לע הש וא רושו קוספ

 יכ ןושאר ןברח לע 'ו קרפ םילקשד ימלשוריבו ול ואיצוה קרפ אמויב

 קוספל ללגנ והיקלח אצמ רשא הרותה רפס האר םדקמ בר ןמז .והישאי

 מה תיחולצו ןוראה תא זנגו רהמ ןכ לע רשא וגו ךכלמ תא 'ה ךלוי
 ןמשו |



 הניב ירמא 17%

 ימלשוריבו ףרט קרפ אמויב ּורפס ינשה ןברחה לעו . 'וכו החשמה ןמשו
 תודבכ ןתויה םעו , ברעב לכיהה תותלד םילעונ  םינהכה ויהש םילקשד
 , ןעינהל ןיפסאנ (אמזוג ךרד) םינהכ תואמ שלש ויה םעפ לכש ןפואב דאמ
 ןבר אבש דע 'וגו ךיתלד ןונבל התפ ורמאל רקבב תוחותפ םימעפל ואצמנ
 םיימורל ןופיסויה םג וילע דיעהש רבד אוהו . 'וכו םהל רמאו יאכז ןב ןנחוי
 הזו רמא , המש רפסש םירחא תותוא םע ב"י קרפ תומחלמה ןמ 'ז רפס
 תודבכו תשוחנ לש ויה רשא שדקב ימינפה חרזמה רעש  תותלד + ונושל
 ןהל 'יהו , ברעב ןהוא לוענל םינהכ םירשע וקיפסי ישוקב יכ רע ראמ
 לע רשא הלודג שיש ןבאב תוררויו תוסנכנה תודתי הברהו לזרב ילוענמ
 , וחתפנ ןהילאמ יכ תישש העשב המ תוליל וארנ , רעשה תחת הפצרה
 ירבדל רשא םיליהבמו םיערה םינמיסה :רתי הפ קיתעהל יתבשח רבכו
 ךררב יכ ידו רפסמ וכרא לבא ,ץראבו םימשב זא וארנ םש ןופיסויה
 יכ אוהו , הניב םוקמ אוהש טרפל < יתיאר רבלב הז . ךיתירוה םתאירק
 אבצה ישנא , םלשוריב היה רשא לודג לדגמ דכלה ירחא המחלמה תעב
 , תונפ עברא לעב אצמנש רע רצבמב ותת ןעמל שדקמל ןינב ופיסוה
 לופתש שרקה יבתכמ םדיב התיה תרוסמ ךיא בושהל וררועתה כ"חאשו

 המ עדונ רבכו , עוברב תויפלתל יונב שדקמה תויהב רצ דיב ריעה
 ירה קרפ תוחנמו ףרט קרפ אמוי תרמגב םג םילקשד ימלשוריב ל"ז ורכזש
 'יה אלו ןימיב הלוע לרוג "ה אל תיבה ברחש םרוק הנש 'מ ר"ת , ילע
 לכיהה תותלד ויהו , קלוד יברעמ רנ "יה אלו ןיבלמ תירוהז לש ןושל
 דבלב אלו . 'וכו לכיה לכיה רמאו ז"ביר ןהב רעגש רע ןהילאמ תוחתפנ
 םיתפומל םתוארהב ובשחי ונרכוש םתואכ עבטה רדוסממ םיאצויה םירקמה
 ומכ . הככ לע וראותי םלועבש גהונב םיוהה םג לבא , תוארונ תודיתע לע
 ןיב ץראה וא ץראל שמשה ןיב חריה עצמהה איה ןהבס רשא תורואמה תוקל
 , 'א השרפ הערפ לא אב אתליכמו ןשיה קרפ ל"ז ובתכ רואבבו , חריל שמשה
 המח ינפ ,לארשי לש ןהיאנושל הקול הנבל , םיבכוכ ידבועל ער ןמיס הקול המח
 ונוצר םישוע םהשכ יתלוז , 'וכו בערל ןמיפ קשל , ברחל ןמיס םדל ןימוד
 םיבכוכ ידבוע : םיוגד ךישחהש ימ קרפ תבשו םש ראובמ זא יכ םוקמ לש
 ןימאנ ונחרכ לע : חנ תשרפ ן"במרה וילע בתכ תשקב ןכו , לארשי אלו ותחי
 ינפל םימה ילככ , תשקה הוהתי חלה ריואב שמשה טהלמ יכ םינויה ירבדל
 הבר אהלא אוה ןאמ יזח אה ז"כעו , ןאכ דע תשק הארמכ הארי שמשה

 ותאמ רדוסמה לע ןכ םג וניצמש ומכ תירב תואל "יהו הילע דיהסמ אקד
 תארקל םיכלוהה םלועה תומוא לצא הנהו , תותואל ויהו םימשה אבצב 'תי
 םהל םיארקנ םינמיסו תויהלא תורעהמ הברה םירופס אצמת םישחנ
 םא , ומל תודיתעה תוערה וא תובוטה לע יאיגי"דורפו יאיצ'נונ יאיצ"יפסבא

 םיכלמל



 זחפ םלוע הנדנקופ ימו

 וקרא"טולפל הארתש ומכ ,תולודג תוריעל סא םימע יבידנו םיכלמל
 הלקנב םאצמת ספא , םרופס ךראי רשא םהמ הברה רכזש םיכלמה ייח רפסב
 ומיססאם וא"ירילאו רפוסה ןכו , רפסה הולב סשרדת יכ דחאל רחא
 דחא לכ לע הברה םירופס רכז 'ו 'ה 'ד קרפ ורפס תישארב ןומדק יימור

 רבד ךל בותכל יניעב רשיו . ערלו בוטל תורכזנה תורעהה ינימ השלשמ
 לטומ קונית ותויהבש , ןוטלפא לע בתכ רכזנה יעיברה וקרפ ףוסב רשא רחא
 , תרוכ םהל "ה ותעשל ולאכ ויפב םשבד תא ושעו םירובד ואב הסירעב
 הנפוטת תפונ יכו הבר .המכח לע תוא ול "ה הז יכ ורמא רודה ימוטרחו
 תינעתד ימלשוריב ונימכח ורמא הזל בורק אלה , תעדו הצילמב ויתותפש
 הקיתמ : והימרי ירברד אתקיספו יתבר הכיא תחיתפ ףוסו םיקרפ 'גב 'פ
 לע םירקוחה ירבד רפסה תמדקהב ךל יתרכז רבכו , הרותל ןושלה תלגרמ
 :ורפסב (ה"ש 'יס) בוטה אפורה טרפבו םייעבט יתלבו םייעבט שערה תותוא
 ינוטלפא ףוסולּפ ונייקיפ ואיל"יסרמ ירצונה םכהה םג . ונרכוש
 רמא , היתואופרו הפגמה לע בתכ רשא םכוחמו רצק רובח ףוסב קהבומ אפורו

 ' ינבל ריגה אוה :סנובשחל ז"עת ףלא תנש וימיב "יה רשא לודגה רברהש
 םימיב האר רשא תויעבט יתלב תושרח תמחמ ,םדקמ שדח ודתעתה ומע

 ונתויהב רשא םע יכ , לארשי ינב תדע ונשפנ לגתו ונבל חמשי הנהו . המהה |
 ורויש םהל רשפא םינמיסה רתיו םימשה תותוא םיבכוכ ידבוע לככ אוטחל םיברמ
 , ונרימאה ותלוגסל רשא םימשבש וניבא ןוצר ונתושעב אלה ; ונלכ לע הושב
 קשה תומואב םעלב רבדכ , םסק אלו שחנ אל ונילע הרוי אלו לושמי אל
 : ותחת לא םימשה הותואמ : לארשיב םידומלה ןושל לעב איבנהו

 םולש לע דימת וללפתי תובא נהנמו םיאיבנה יפ לע םידוהיה ךיא
 ןתיש ןלכ תויכלמה 0 וללפתי הז ונתולגבו , םהב םידורה םיכלמה

 טקשו םולש םתוניב 'ה

 ונתויה ימי לכ הטלפה תיראש ונתנא יכ ץראה ימע לכ תעד ןעמל הנ קרפ
 יפכו תמאה יאיבנ יפ לע םיבייח ,ונל אל ץראב םיבשותו םירג

 יכו , ונב תלשומה תוכלמה לש המולשב ללפתהל , הרות אוהש תובאה גהנמ
 לא רחשל ונל שי םימשה תוחור עבראב :ונוציפה ונינוע רשא טרפב תאזכ תעל
 ץבקל יניעב רשי ; ברח יוג לא יוג אשי לבל םלכ לבת ינב םולש לע לא
 -- .תעד הנקי ןובנ בלו ,יתיאר יתאצמ רשא השעמל תוכלהו תויארה יחדנ
 'ה תוכאלמב םידוהיה תא הוצ ונתסירה תישאר לבב לע ט'כ והימרי הנה
 'ה לא הדעב וללפתהו המש 'םכתא יתילגה רשא ריעה םולש תא ושרד : רמאל
 לבוקמה ךורב ודימלת רפסמ ןושארה קרפבו . םולש םכל "יהי המולשב יכ
 ולג .רשא םידוהיה קלח יכ ראבתה , ונלצא לבוקמ יתלב ותויה םע םירצונל

 < הנושאר
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 םילשוחיב לודג ןהכה' םע האצמנה תיראשה לא וחלש והינכי םע הנושאר
 ףסכ םכילא םיחלוש ונחנא + הלאה םירבדה םע םלכ תאמ תוצבוקמ תובדנ
 דעבו לבב ךלמ רצנ דכובנ ייח דעב וללפתהו תרוטקו תולוע ונקת וב רשא
 ונילא וטי םיבר םימי םדבענ יכו םימשה ימיכ םהייח ויהיש ונב רצשטלב ייח
 הוצ וב רשא שרוכ בתכמ תא םייק ךלמה שוירד ךיא ונאצמ 'י ארזעבו .רסח
 אימש הלאל ןיברקחמ ןוהל יד םויב םוי םוהל בהיתמ יוהל אכלמ יסכנמ רמאל
 רשאכ פקות לכב םקוה הז ורבד יכ קפס ןיאו , יהונבו אכלמ ייחל ןילצמו
 ול אב .קרפ אמ% תכסמבו . 'ד קרפ א"י רפס םיימורל ןופיסויה וילע דיעה
 םייתוכ ושקבש םיזירג רה םוי ולסבב א'כב אצמנ 'ט קרפ תינעת תלגמו
 רהב .םהל .ומיקהש המבה ינפמ  וניהלא תיב תא בירחהל ןודקומ 'סכלאמ
 ךתוכלמ לעו ךילע וב םיללפתמ ונאש םוקמ קירצה ןועמש וינפל רמאו , םיזירג
 % קרפ םיאנומשחה ירפסמ ןושארבו . ובירחהל ופלה םיוג ךועתי ברחי אלש
 רשא םידוהיה לע ואבצ רש רונקינ תא ןוי ךלמ ואיר"טימיד הולשב יכ אצמנ

 םינהכה ןמ ואצי , גישה אלו  ג'כ תויהל שקב ןעי עשרה םיקילא ותוא תיסה
 תא והוארה וינפל םהיתונחה ירבד רתי ןיבו .ןויצ רח לא ותארקל ןירדהנסהו =

 ירפסמ ינשב םג ,ךלמה .םולש לע םיבירקמ ויה רשא וספא םיהבזה
 'ד קרפ םיאגומשחה לע יטרפה ורפסב םיימורל ןופיסויבו 'ג קרפ םיאנומשח
 ךלמ םוק"יליפ אבצ רש ורוה"ואילא אובב יכ בותב 'ג רפס ו"י 'פ םידוהילו
 דובכ תא לולשל ךלמה תא :תוסה ןכ ומכ רשא ינימי שיא ןועמש תמחמ וי
 ןיד אלה רשה ינודא , ול רמא וילא וננחתהב לודג ןהכ וינח , שדקמה רשוע
 דעב םיללפתמ םוי םוי ונחנא וב רשא .הזה םוקמה תא קיזהל ךל ןיא םירבדו
 םירבעל ןופיסויהו ., תהנו .הולש םהילע םיהלאה  דימתיש ויבהואו .וינבו ךלמה
 ןהכה םונקרוהל .וחלש האיסאב רשא םידוהיה ךיא רפס ז"מ קרפ '\ רפס
 דרובכל םכילא ונחלש רשא תא וחק ,רמאל החנמו םירפס הדוהי ירשו
 .ואינוטנאקרמ ורּבח ייחו ימור רפיק וט"סוגבא ונינודא ייח דעב וללפתהו וניהלא
 . תרגאב יכ :רכז ו"יאקל ותוחילשמ ראותמה ןורחאה ורפסב ירדנסכלאה הידידיו
 אלש וינפלמ שקבל  רכזנה ו"יאק רסיקה לא םידוהיה ךלמ םפירגא חלש .רשא
 םיִרדוְנ .םידוהיה אלה ךלמה ונינודא : רמאל בתכ שדוקה םוקמב ותנומת םישי
 םינחה ימיב -רבל אל תולוע תהיבזב תוחנמ םיבירקמו ךתוכלמ תולש .דעב
 ןופיפויה .ןכו , וניהלאל בירקנ  םוי :םוי רשא תונברקב םג יכ םימסרופמה
 רש ואינ"ורטיפ שקבב :יכ בתכ 'ט קרפ תומחלמה :ןמ ינשה ורפסב :םיימורל

 אלה , רמאל וינפל םידוהיה וננחתה , לכיהב ולספ םישל רכזנה ו"יאק .אבצ
 . ימור םע לכו רסיקה תולש רעב םיהלאל םיחבזו הלוע םיבירקמ םוי םוי ונחנא
 דימת ונגהנ םידוהיה ונחנא , רמאו ללַכ ךרד בתכ ינוא"יפא דגנ ינשה ורפסבו

 , םיחבזו תולוע םרעב בירקהלו ימור םע תאו םלכ םירפיקה תא םמורלו ראפל
 אל



 מפ = םלוע הנ קיפ ימי |
 םישענה םיחבוה יתלב תובר םימעפ םג יכ םרבל םייללכה תונברקה םע אל
 רובכל תודחוימ תולוע םיבירקמ ונחנא , טרפב םיריחי לע וא .ללכב הרעה לע
 ורמא ראובמו . ץראה לע רשא תלוז לכ רעב השענ אלש המ םירסיקה
 : הארומ אלמלאש תוכלמ לש המולשב ללפתמ יוה ישילש קרפ םלועה תובא
 . ועלב םייח והער תא שיא

 , ונב-תלשומה תוכלמה לע רבלב אל יכ הזמ רתוי אוהש המ םנמאו

 םיבהואה דקפמ רפסמב ויה ונתלשממ ימיב רשא ב'ג תויכלמה רתי לע לבא
 ירפסמ ןושארב אצמתש ומכ . הנחת םהילע שקבלמ וניתובא ורס אל ונתוא
 תררש םע תירב תרכ רשאכ לודג ןהכ ןתנוי יכ .ב"י קרפ םיאנומשחה
 םידוהיה לש םרשבו םמצע ואצמנ םהרבא ינב ויה ןעי יכ םרמאב יטאיצ"ראפסה

 המ יפב תונברקה לע םכתא םירכוז םינחה ימיב ונחנא :  תאזכ םהילא בתכ
 םיבהואהו םינודאה לע אל יכ .הזמ רתוי דועו .  וניחא תא רוכזל ונל תואיש
 ךושמיש וניהלאל םיללפתמ ונהנא םלכ לבת יבשוי לע םג לבא , רבלב
 רומאכ ויאק רסיקל םפירגא בהכ רשא איהה תרגאב הארת אלה ,  דסח םהילא
 םדאה ינב לכל היהתש ללפתהל אוה םירופכה םויב ג"כה גהנמ : רמאל בותכ
 תוכלמה ןמ ראותמה ורפסב הירידי אוה םג  .חטבל טקשהו הכרב תנש ללכב
 םירוהיה ג'כ ךא , דבלב םמע רעב םיללפתמ םימעה רתי ינהכ רמא יללכה
 הכרבה שקבי ויתודוסיו םלועה יקלח רתי לע םג יכ ודבל ישונאה ןימה לע אל
 םישענ תונברקה תצק הנה : ל"זו בתכ תולועה ןמ ראותמב ןכו , עפשהו
 החנמה סע ןידימתה ינש הנמאה יכ  ,ולכ ישונאה ןימה רעב םתצקו ונמע רעב
 םויב סתוא ןוחי רשא ארובה תובוט לע םדאה ינב לכ רעב האדוה םה םיכסנהו
 הלפתב םיברמו םיחבוז ונחנא , בתכ ינואיפא דגנ ינשב ןופיסויה םג , הלילבו
 טרפב ונילע כ'חאו , החלצהו בוט לכ ואלמיש ללכב לבה יבשוי לע הנושאר
 , וניהלא ינפל דאמ היוצר איה יטרפה םדוק יללכה בוטה לע הלפתה יכ ונתערמ
 ב"פ 'ח רפס ותנכהב ירסיקה ואי ביס בי א ל  ב'ג םאצמת הלא וירבדו
 דובכ ןתת ונינומדק םשל ליכשמ ארוק התעמו . ומענ יכ ךבבל לא םתובשהו
 'וכו לכ םלועה לכ לע ךולמ : הלכ לע הנשה תישארמ תולפתב ונקתש המ לע
 ערכת ךל יכ ידש תובלמב םלוע ןקתל , 'וכו רוצי לכ ןיביו 'וכו רדהב עפוהו
 םה רשא הלאה םירבדב אצויכ לכו | , ךתוכלמ לוע םלכ ולבקיו 'וגו ךרב לכ
 תובא תלחנ ורפסב םתריכזב סלעתה קחצי ןוד םכחהו . קרצ יחבז תרומת ונל
 רבד וז הבסל יכ ,ולש לכהש הנשמה ןושל לע היחתה ןינעמ ג'י שרוש ר"פ

 וימחרו לכל 'ה בוט ורמאכ תוירבה לכ וילא בישהל לדתשיש אוה לבקתמו האנ
 תא עבשו םיללפתמ ונא םויב םיִמעפ שלש דימתה תלפתבו ,וישעמ לכ לע =

 אל רשא וניהלא יכרדב תכלל בבל ירב לארשיל בוט ךא יכ . , ךיתוכרבמ םלועה
 יה לא בושיו ויתובשחמ תא ונממ גוסנה בוזעיש םא יכ תמ לכ תומב ץופחי

 והמחרויו א בי | |
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 תא ובל תולהקה תצקב אצמנ קוזח תפסותל רשא גהנמה ןכו .  והמחריו
 ןח םדאו םיהלא יניעב אוצמל ןיקיתו גהנמ תמאב אוה | ,והירזבא לכו םהירש
 'רבשלו רוקעלו ןודוה הלשממ ריבעהל תולפתה תצקב בותכש המ םג . לכשו
 ותוא חבשל תמאב ונילע , ץראה ןמ רובעי האמוטה חורש ןפואב ותוכלמ
 יכ , ילוחה תרסהב הלוחה תמוקת שקבנש אוהו , הזה ןוכנה לע םירברה ונבוישכ
 תפל דימת ץבורה תומה ךאלמו ערה רצי אוה תוריהיה אטהו ןורוהש קפס ןיא
 שיאהו ורמא האר , םיהלאה לא ענכנו ספרתנ וענכהבו ,ונתוא לישכהל ונבל
 אלה ונממ קהרי יכ היהו , והיתוכדו איבנה ורבד ןורזב , ןורזב השעי רשא
 ררושמה רבדכ הזו . ונחור ייח םהב לבל תובוטה תולועפה יקיפא לע ליאכ גורענ
 םיאטח ונממ ןבומה תויהב ל"ז והוללה רשא ,ץראה ןמ םיאטח ומתי יהלאה
 הזו םימכוחמה וילשמב הקיניס ה"אב םכחל אצמה והומכו , םיאטוח אלו
 תויהו . עשפהו אטהה לבא םיאטוהה אל רוקעל דאמ אוה חבושמ : ונושל
 ,ומצע ןודזהו אטהה לא הלשממו הלעמ םחיל גוהנ הזה ךרדה שדקה יבתכב
 'נ והימריו , 'וגו םק סמחה ןורזה חרפ הטמה ץצ 'ז לאקזהי אוה אלמ ארקמ
 אבו , 'וכו ףוגה הז הנטק ריע ג'פ םירדנב וניתובר ירבדבו ,.לפנו ןורז לשכו
 חור ןיא ךילע הלעה לשומה חור םא םוגרתו , ערה רצי הז לודג ךלמ הילא
 םירצונל קקוחמה לא אצי הזה ךרדה ןמ יכ ןכתי םג . ךב ליתמ אשיב ארצי
 אטחה אופא ךולמי לא , ל"זו ו"פ םיימורל ותרגאב בתכש המ ידוהי היה רשא
 תא ןוכי ץראב ויראש תומואה לא אצמהב אלה . תומה לא ןכומה םכפונב
 לכו וכלמו ןטלוש ביהי הילו , 'ז לאינד דועיב ונמע תיראש לע וגיוק רשא
 ותמאל תמא ונרכזש המ לכ תויהבו . 'וגו ןוחלפי היל אינשילו אימוא איממע
 ., ופוס דע םלועה ףוסמ דרופמו רזופמ ונב תראשנה הטלפה רתי לכ יכ עדונו
 תוירבל םהל יוא יכ  ,הוכלמ לע תוכלמ תחלצהל ונבבלב תוטנל ךרר ןיא אלה
 ןכ לע רשא , וניהלא יניעב רקיו קמוס ןריד והלוכד אמרו לופיש רחא לכב
 דעב תאשל ןמוא הנומא יאיבנ לש קוחרמ תוצעו םימכח ירבר עומשל הוצמ
 ץראב םולש ןהיו הביאו תורהת לכ םבלמ 'ה ריסיש , הלפתו הנר ןלכ תויכלמה
 םירי וידסחב רשאכ ודויו וארי םלכו , םולש ונל םג תופשי סמולשב אלה יכ
 ה"פ ףוסל בורק ונוריעה רבכו . חימצי הרהמ ודבע דוד חמצ תאו וננרק
 , ללקת אל םיהלא קוספל ןופיסויהו הידידיו םיעבשה ןורתפ םעטמ 'א רמאמ
 לא , ורמאל בורק בירמ תבש שיאל רובכ תוחלאו הנומא רבדל סחיתמה לכב יכ
 .* עישומה לאה ונב ץופחי רע ונילהא וילשי הזב יכ ראמ םהרמשנו םב ורגתת

 : שדקה לקשו רהנה רבע בתכ לש תויתואה לע

 שודח תצקל הז ונרובח ףוסל בורק יכ ,יקדררל אנשישקד אתשה ונ קרפ
 ליחתנ ,  הלא וניקרפב רשא םירבד תצק לע ונממ כ'ג רומעלו ומצעב

 : רומלל



 צ םלוע ונקרפ ימי
 = ק"פ ל"ז והוארקש ותואב לבא ונלש בתכב אלו ,  תויתואה תרוצ דומלל
 כ"ג והוראה רשא רהנה רבע ינב לש ונייה , ירבע .בתכ ןירדהנסד ב"פו הלגמד
 : תוזוזמו תועימקב ןיבתוכש ןתוא ןיעכ תולודג תויתוא י"שרפו ,  האנוביל בתכ
 ר"פ םירי תנשמ שורפב ל"ז ם"במרה םג ,םינורמשה םהש םייתוכה לצא גוהנה
 הנהו ,  ןורמוש ונייה הר"ימאס לא םיארקנה םעה לצא גוהנה אוהש וילע .בתכ
 לא ודימ והוא בםהכ רשא יבצה ץראמ תונומא שיא סרטנוקב יתיארש המ יפל
 השמ : ר"רהו יברעה ןושלה םג ותוא ודמלב יטיל"ופסמ אדי היחתפ 'ר ברה
 הבוטנמ | ריעב .ןכ רחאש המ יפל םגו  ,ה"רריפ הפ יל והארה ונב אפורה
 השמ ר"רה ןואגה ךלהמ סרטנוקב יל הארה .ילראמ לאומש 'ר ליכשמה
 ןואגה רי תביתכ אוהה וכלהמב האר רשא םישורחהו שדקה ץראל ל'ז הלוסאב
 השוריפמ ןבואר 'ר ליכשמה הבוטנמ המש ינארהש המ יפל רוע ןכו ,שממ 'זנה
 רפסב :אצמש המ יפכ איינ'ולוב ריעב םירצונה ימכתמ רחא ול רפמ חסונב
 ר"רה ןושל הזו , התרוצ אָה וז תינורמש א"תיב א"פלאה  ,םלצא ןמאנ ןומדק
 : תועבטמה לע רשא םייתוכה תויתוא , 'זגה הלוסאב השמ
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 0 תי תש רעה 2 צו ו וה

 : ותשל הזו בתכש הרותה שורפ רחא ל'ז ן'במרהל אצמת הנהו
 חתופמ ףסכ עבטמ ץראה ינקז דיב םש יתאצמו וכעל יתאבש הכ רע 'ה ינכרב
 ינשבו תיחולצ ןיעכ ינשה ודצמו רקש לקמ ןיעכ דחאה ורצמ , םתוח יחותפ
 = יכ דימ והוארקו םייתוכל בתכה וארהו , בטיה ראב חתופמ בתכ ביבס ןיררצה
 רצה ןמ וארקו , ןיררהנסב רכזנש ומכ םייתוכל ראשנ רשא ירבע 'בתכ אוה
 תורוצה יכ םירמואו . השודקה םילשורי : רחאה רצה ןמו , םילקשה לקש : דחאה
 ותוא ונלקשו , ןמה תנצגצ תינשה הרוצהו םיחרפו םירקש ןרהא לש ולקמ םה
 עבטמה ןמ יתיאר ןכו , י"שררכוש איקוא יצח םהו ףסכ הרשע ולקשמו תונחלשב

 אוהה = םי פי
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 : ויהש לקשה יצח םילקוש ויה ובו ולקשמ יצח איהה הביתכבו תורוצב אוהה

 | םילקשה ןמ דחא יתיאר בתוכה ינא םג 'ה ךורב םלואו .  'וכו תונברקל םילקוש

 \ יבשוהמ היה רשא ל"ז ידרפכ ויגאה קהצי דיפחה רגתה תנמלא ריב םירכזנה

 ץוחה טפשוהי קמעב רבקיו רטפנ םשו םילשוריל ךלה בוט םש רתכבו ,  הרריפ

 בוט םוי ר"מכ לא הבש ילפט הב ולתד השאה תאזו ,  לימ רועשכ ןויצ רעשל
 יתיאר 'זנה עבטמה תוביבסבו . הרריפ הפ ויבא יסכנ לע בצנה לודגה הנב ל"ז

 רשא ,הילע ד"ש םע הנצנצ ועצמאבו  ,לארשי לקש : אליעלד תויתואב בותכ

 , השודק המילשורי וא השודקה םילשורי :רחא דצמו , דוד לקש ת'ר יתערל

 | : וירבע ינשמ תורוצה ולא יפכ םיחרפ השלש לעב הטמ ועצמאבו

 לקש תחת םילקשה לקש בתכו חכש ל"ז ינמחנ ברה יכ יל רמוא יבלו .

 ארקיש ןכ םג רשפא השודקה םילשורי אורקל רשפא יכ םע ןכו . לארשי

 . רב לאומש 'רו ןומיס 'ר , ק"פ הלגמד ימלשוריב אצמת ןכש ,השודק המילשורי

 . ויה אלו המילשורי םילשורי ןיבתוכ ויה םילשורי ישנא  ןירכא ןוהיורת  ינמחנ

 .ימלשוריב םרמא ןיבת | הומו ,  הנמית ןמית הנופצ ןופצ .התוכדו ןיריפקמ

 ןומעט ןומיס 'ר רמא 'וכו םיחאל תורצה תא ןיריתמ ש"ב תנשמ ק"פ תומביד

 , רז שיאל "יהת .אל הנוציחה , רז שיאל הצוחה תמה תשא "הת אל ש'בד

 תואושנה תא ןיאיצומו תוסוראה תא ןימבימ ןהד איתוכ ןילאכ ש"בד איתא

 בקעי ר"א ול ןיא ןבו ,יאמש תיב ןימייק המ = , הנוציחה הצוח ןישרד ןוניאר

 , רז שיאל "הת אל הנוציחה , האושנה ןמ ול ןיא ןבו יפוי ר ימוק אימורד

 ןב ןועמש 'ר ינה * . ןוהישרד םייקמ תאד יאתוכ ךנודסהי אל יסוי 'ר היל רמא

 הימחנ 'רכ ןישרד ןותא תילד , תועטל םכל םרג ימ םייתוכ ירפוסל יתימוג רזעלא

 ץחל ןוגכ , ופוסב א"ה ול ןה , ןתנ אלו ותלחתב 'ל ךירצ אוהש רבד לכ ינתד |
 הצוח



 .אצ  םלוע ונקרפ ימי
 םיעשר ובושי הימחנ 'רל ןיביתמ , התוכוס תוכוסל ,הריעש ריעשל , הצוח
 םילהת שרדמב כ'ג איה וז אפיסו , כ"ע לואש לש הנותחתה אטוידל , הלואשל
 הבית ףוסב א"הש םידומ םניא םייתוכהש אוה ללכהו ,''זנה םיעשר ובושי קוספ
 ןישרוד ןיארג ש"ב ןכבו ,הנוציחה הצוחה ושרפו .הזלו , התלחתב "מל םוקמב
 ךוללקי אל ל"ר יאתוכ ךנודסחי לא 'זנה בקעי 'רל יפוי ר"או , םתומכ

 רמול םתוצרב ךיא 'זנה יבצה ץרא םקנפב בותב יתאצמ ןכ יכ ,םייתוכה
 הממ דבל הז ןינעמ אוה עמוש ךרסחי ילואו , והילע אדסח ורמאי וילע הללק
 , םישודק תשרפ .ףוס ן"במרה וילע בתבש

 ימלשוריב רשא ירקע דחא רמאמ ןיבת הלאה .תויתואה תרוצמ ןכו
 , םיסנ השעמ ן"יע הרות הנתנ ץערב רמאר ןאמ יול 'ר רמא אוהו ק"פ הלגמד

 ןיררהנסד אתפסותב יכ . םיסנ השעמ "מס הרות הנתנ ירושא רמאד ןאמ
 וקלחנ 'וריב הלגמד ק"פו ןליד ארמגב ןירדהנסד ב"פו הלגמר ק"פו ר'פ +
 , ח"נ קרפב כ"ג רוכזנש ומכ יניסמ הרות הנתנ ןהבש תויתואה לע םיאנתה |

 'רו רזעלא ןב ןועמש 'רו ,  רהנה רבע לש הז בתכ היהש ורמא ןהנ 'רו יסוי 'ר
 ורמא ,  והיתוכ אמלעד ןיגוס רשא , 'רו יעדומה רזעילא 'רו אטרפ ןב ..-

 ך"טס הרות הנתנ ירושא רמאר ןאמל יכ יול ר"א ןכבו .יירושא בתכ היהש

 סנב תוחולבש ך"מסו ם"מ ןריד ארמגב אדסח בר .רמאמל זמרהו םיסנ השעמ

 .ויהש םיבותכ םה הומו הזמ .ורמאב הנובהש ל"ו םתעד תויהמ , ןידמוע ויה

 ומש ארקנ המל ורמאש המ בשיתי הז םתערלו ., רצ לא דצמ תורבוע תויתואה
 רברכ ובתכב רשואמ וא ,ילבבה רבדכ ויתויתואב רשואמ אוהש ירושא
 תנשמ לע ל"ז ם"במר ראבש ומכ ראופמו רשואמ ונייה ,  'וריהו אתפסותה
 ן"יע (רכזנה רהנה רבע בתכ תרכהב אוהש) ץערב רמאד ןאמו , ד"פ םירי

 לאו , ונלצא ך"טסה תרוצכ םלש ףקיה התוא תיאר ןכש , םיסנ השעמ איה
 םהמע הלעש ירושא ארקנ המל םש ורמאש רהאה םעטה תואי הזה תערה"
 ולע םישדחהו םיכאלמה תומש יכ ה"רד ימלשוריב כ"ג ורמאש ומכ , רושאמ
 ול ןיאו בתכ ול שי ירושא . ק"פ הלגמר ימלשוריב הארתש המו , לבבמ םהמע

 , ירבע ןושלו ירושא .בתכ םהל ורחב בתכ ול ןיאו ןושל ול שי ירבע ,ןושל
 תופסותה ילעב ובתכש ומכ , חבושמ וניאש איה ול ןיאב םהנוכ יב קפס ןיא
 ןנירמא . : ל"זו ןושל אלו בתכ אל םהל ןיאש ליחתמ רובד םילילא תכסמד ק"פ
 ימרא ןושל אהר רמאק יאמו , ןושל הז םש ראשו םש לבבל יתרכהו הלגמב
 הנהו | . ר"כע רמאק תובלמ ןושל יאדו אלא 6 ןישמתשמ םדועו םירפסמ םה

 ץערב ןניסרג וא ,  רעצב ומכ תכפוהמ ץער תלמ שרפש ךורעה לעבל אצמת
 םירבדה ןירכנ םינפה לכל ךא * , רעצ ןינע ןכ ומכ אוהש קחודו' הציעד ןושל
 ךפהנ ןירדהנסד ב'פ םרמאו , רהנה רבע בתכב איה ץערב ורמאב הנוכהש
 ךפה אוהש וב הנוכה , ביוא ץערת ןינעמ י"שר  שורפל . אוהש ץעורל םהל

 ירושאה |
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 ראת ינורמש ןושלמ איה ץער תלמ יכ וא , ורשואי ויכמות רשא ירושאה
 : ובלא י"רה תייטנ יכ קפס ןיאו . איהה הביתכה תרוצ לע המ ןפואב הרומ
 ספא איה רהנה רבע בהכב הנהנ הרוחהש לא ,וירקע רפסמ ו"יפ 'ג רמאמ
 לע רכזי אוה ירושאב הנתנש ח"נפב ריכזנ .דוע רשא םימכתה תעדו | , והתו

 רקשאלא השמ ו'רה יכ ךעידוהמ לדהא אל הז ןינעלו -- .חצנל בוט
 םינימ המכמ תועבטמה ןתואמ ידיל ואבש עד :  ל'זו בתכ ד"ע ןמיס ויתובושתב

 , ןויצ תמהנל ךכ תנש םב בוהכש םהמ שיו , לקשה תיצחמו לקש םינושמ
 יל רמאו , ודצב גורהאו דוגא בלול תרוצ רהאב יתיארו , ינולפ ךלמל ךכ תנש
 לש המ"ראה םע ינוי בותכ היה דחאה רצהמ יכ בתכה ותואב יקב דחא ידוהי
 םרבעתשה ןמזב היה הזש הארנו ירבע בותכ רחאה רצה ןמו ,  וב הקוקח םינוי
 ותישארב םרבא הנקמ רפס לעב איבה רשא תויתואה תרוצו , ש"ע 'וכו םינויל

 ךריבזא הז ןינעל דועו ,אליעלד לקשה לע רשא תויתואה ןניאש אוה יאהו
 םיבוהז 'ד ולקשמ לקשה , ל"זו רמא םילקש םישלש ףסכ בותכה שורפב י"שר יכ
 . םיבוהז םוקמב םיזוז בהכ אשת תשרפ תלחתב יכ םע . ,איקוא יצח םהש
 ןיכרענה תוצמ ןינעל תויטרפה תורותה ןמ ןושארה ורפסב 'סכלאה הירידיו
 'ג רפס מ"פ * תוינומדקב ןופיסויהו .םיפסכ העברא אוה לקשה ,ל"זו בתכ

 שש םינומכרד יתערלו . יניטא ינומכרד 'ד אּוה םידוהיל לקשה , ל"זו בתכ
 , םירכזנה םינומכרדה ןמ םה 'ח ארזעד ףלא םינוכרדאו 'ב ארזער תואובר
 רשא יחהו ,רחא רבד םלכ ויה םינוכרדאו םינומכרדו םיפסכו םיזוזו םיבוהזו
 םירועישהי לכ ןכו . , ןגברדו אתירואד .םילקשמה לכ קוירב תעדל ובל לא ןתי
 קדקדל הברה יב ו"ט קרפ חרפו רותפכ רפס ול שקבי הלבו שביב סהינימל
 . ואצמנש תוערה לכ יפל םתוא שרפלו

 . ונמעב ימראה ןושל גהנמו שדקה ןושל תומדק לע

 וננושל תודוא לע ץילהל םימרוקה יקרפ תצקב יתרבר רשא הבדנ זנ קרפ
 םירבד תצק וילא םיסחיתמה םימעטהו תודוקנהו תויתואהו שודקה

 ינכשמוו .לוקב ינגעי בוטה לאהו תושעל התע רומשא התוא הנה , םיתואנ
 , קרפ םהמ רחא לכל דירפא םישורדה ןיב ןנובתמה לא הויר תתל הנטאה , רסח
 ומכ םינושארה ונימכה תרעב אצמה םא יכ : רמוא -- . ןושלב ירבד הז היהו
 , הגלפה רוד יגפל םג ויה םלכ ןושלה םיעבש יכ בשחש ימ ךומסב ראבתיש
 ושדחתנ ןלפ ימיב קר יכ אוה םמורתי .םירשי לכ יפב רשאו רבוגה תערה הנה
 האר ,שרקה ןושל קר םלועב היה אל איהה תעה דעו ,םיתלאה ןוצרב
 ארבנש ןאכמ תאז ההקול שיאמ יכ בותכה לע א"לו ח'י ר"בב ל"ו םהירבד

 ארבג האיפורטנא יפורטנא האיניג יניג ךימימ תעמש , שרקה ןושלב םלועה
 תמא ןה . ב'ע הזה ןושלה לע לפונ הזה ןושלהש המל השאו שיא אלא אתרכג

.- 
- 



 בצ | - םלוע מקופ ימי
 םתיאר : ל"זו םהילע בתכ רובחה קרפל ךומס 'ח רעש הדקעה לעב םכחה יכ
 םהירבד ךשמו , 'וכו תרחא ןושלמ הקתעוה אלש ןל רמא ןאמד איה לבה תאז
 הניחבה תאז דבלמ םינפה לכל הנמא . םש ןייע ולצא התואנ הנוכ לא
 םירופסהו ןמוה ךשמב יכ ונתואר איהו תלבוקמו הקזח דוע ונל שי .תרכזנה
 תשמ תש ,:יתינקמ ןיק ,יתלכ םאמ הוח ,המדאה ןמ םדא רמאנ  דימת
 = םיוגה תואשל לכל םהה םירופסה וקתענש םעו , הגלפנ וימיב יכ גלפ  ,יל
 םיטעה לצא ואבוה לבא , ונתשנ אל םמצע םירכזנה תומשה יכ תואור וניניע
 תודעו המוצע הארוה וז אלהו ; והיתוכדו הג ןיק םדא שממ שדקה ןושלב םלכ
 תפומה תא םגו . שדקה ןושלב ןתחנה תישאר תויה לע םיוגה לכמ הנמאנ
 תויה אוהו  ,וטאקסומ י"ררה יל והרוה רשא ליכשמ ארוק ךידיב חקת הזה
 ומכ יכ הזו , ארובה אוהש םלשה תאמ טרפבו םלשל םלשה תניתנ יוארה ןמ
 המלש רתויה איהה הרוצהש , םימשה תוירודכ םעטב ורמא רקחמה ימכחש
 , םימשה .רפסמ ינשב ב"נפ ראובמכ םלש רתויה אוהה רמוחל התואנה התיה איה
 אל | , תואנה ןמ רבד ומלועב רפה אל רשא 'תי ארובהש וגרבדב קרצנ ןכ
 תא ('א רמאמ ירזוכה ראבש ומכ) ונימב םלשה ןושארה םדא לע עיפשהמ עגמנ

 הלועמ ותויהל טרפבו . ובש תולוגס המכל םלש התויה אוה רשא הזה ןושלה
 ןושלמ ותואר קזוח לע הרומה רשנ םשכ ,  ןהיתודמו םיארקנה יעבט תארוהב
 הלועה- די םשו , עודיה יפכ ושרחתהב ויפנכ תרישנ לע סגו , ונרושא

 רפס תמרקהב ול תופחוימה תולוגפה רתיו ,ויתוארוה יפותשו ויקרפ רפסמכ
 ימכח לצא יכ עדונ רבכ 'תי ומשל סהיתסבו | .עשתו ןיתש ינוקיתבו םיגוקיתה
 ייוג תונושל לכמ ותלוזב םסרפתת אלש המ ,  תויפלתל ויתולוגס ובר תמאה
 הובְג וא לפש םצע לכ תתמא לע תורוהל ולעתה ויתויתוא ןכ ומכו ,ץראה
 + תניחבב ןח , 'וגו םראה ול ארקי רשא לכו בותכה לע ן"בטרהמ הז לכ ראובמכ
 ראבתיש המ יפכ וטע וארבנ קפס ילב רשא ,  תויתואה תניחבב ןה ןושלה
 םיימורהו םינויה לצא םיארקנה  ויתוארוח .ינפואב ןכו , ונינפלש קרפב דוע

 יתבנשו תומל ודתעתה לע בקעי רברכ. , תראופמ .המכח אצמת הרופ"אטימ |
 -םימכח .המכ רשא םילודג םירקע ינש וללכנ הלאה תולט יתשב יכ  ,יתובא םע
 ונכ יכ  ,וקיפסי אל םהירבר ןיידעו םתתמא לע םירפס בותכל ואלנ ןירלבלו
 בכוש לכ גהנמכ סמוקו םתציקיו םיתמה תיחת לע הרות אלה הביבשב התימה

 יאוה ולאו , םוקל ףיסוי אל בבש רשא הללקה רצמ אל םא םוקי אמתסמ רשא
 ןמ םיתמה תיחתל ומר ןאכמ יקלח ינא ףא יתינע קלח קרפד םימכחה םע םּהה
 הרוי אלה וימע לא ףסאה \ ₪0 כ"ג וילא הושי רשא יתובא םע ורמאו . הרותה
 קרפב ךיתעדוה רבכ | . םה היא וימעו ויתובא ןכ ילול יכ . ,שפנה תוראשה לע
 יטנימילקו וקראטולפ | חסונ יפכ ודוה ימכחמ ןושארה יכ ירישעה
 םייחה בישה , םיתמה וא םייחה ןיבורמ בושחת ימ ררנסבלאמ לאשנ ותויהב

 ורמאכ
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 תמאב ושפנב הרושק ושפנו רמאמ םג .המואמ רוע םניא. םיתמה יכ ורמאכ
 םירבדו םהינש ןיב הבהאה תתמא לע םהירפסב םימכחה ועיצהש המ לב לולכו
 ןושל לש הטושפה החישה ןמ םדמלנ אלה ,  םימכהה לצא דאמ םיתואנ הלאכ
 הינבשוח הזחה התאו ,שדקה ןושל תחא הפש ל"ז י"שרפ הפי ןכבו . שרקה
 הוה שורדב רבדל ביטיהש ומכו , תפרוצמ הביתה םע = ןירד הינבשוחכ ןירד
 , ג"ל ןמיס 'ר רמאמו ד"ל ןמיס 'ב רמאמ יראפ םכחה

 ג'פ ו"י רפס ורעב וניטסוגבא  לודגה םכחה םירצונה ןיב םג
 ואטה יכ יהיו ,תחא הפש ולכ םלועה היה הגלפה רע םדאמ יכ בתכ .א"יפו
 , ןושלב ןכ ומכ וכוה 'וגו הדרנ הבה רמאל תולודג תרברמ ןושלב רודה יצירפ
 אלו .  ןושארה םנושלב וראשנ םיצצול תא םדי וכשמ אל רשא ותיבו רבע ךא
 רחבנה וערז קר םהרבא תיב לכ אל םג , םהרבאל ךשמנה וערז קר ולב רבע תיב
 הבסנ התיה םיהלאה תאמ יכ = , בקעי תיב וערז קר קחצי לכ אל ןכו , קחצ'
 בתכש המל םיטונ הלא וירבד רשא | , כ"ע שדקה ערזב שודקה ןושלה ראשיש

 לעב  םג . ערזה תלוגפ רחבנה םעה תויה לע רבד רשאכ 'א רמאמ הרומה
 ' םותכה לעירישעה וקרפ ףוסב הירידי ןכו ,  וירעשמ םיברב וב עגנ הריקעה
 וניטסונב א אוה יכ תמא . ךשפנ ינכרבתו םמוקממ ךילא אנ םחק ,חנץקיו
 רפסמ לע םרברב ירשכה וסוריבל ינשה רפסה שרפמ ואינא םנ
 רשא תפיו םחו םש יגב רפסמ ךכש ונימאי יכ | , ב"ע ויהש ורמא תונושלה

 לא ךשמנ רשא םהישרפממ רחאל געל ואינא אוהו , ונושלל שיא בותכ םחילע
 שרפמה םג , 'וגו םימע תולובג בצי" בותכה ןמ םיעבש ךסב ונימכח- תעד
 המכל בותכב ראבתה אל : ל"זו בתכ הגלפה תשרפב ו ט אט סו ט םלצא לודגה
 ומע ןדבאב ןושל הזיא דבא ןמזה ךשמב םא עדנ אל םג  ,וררפנ תונושל
 ונאצמ יכ לבא ; םדאה ינב תמכסהמ רהא. ןושל שרחהנ םא וא ", המחלטב
 תונושלה הכבש לכל םכסומ ונה , ב"ע רפסמ ונושלל שיא רמאנ םהילעש חנ.ינב
 וסינכה םהש יתעיול אוה וניניבל םניב הזה שרפההו , ר"כע םינשו םיעבש ויה
 ברד אתקיספב יתיארש המ יפל ונחנא ןכ אלו , םיתשלפו רושא םרפסמב
 שרדמב יתיארש ןומדק רפסב ןוירוג אבאו ריכבא ישרדמ לצא תאצמנ אנהכ
 איללטמד אגחל תראוהמ .אקספב יכ ,הרריפ חרזא ונ"אפ שיא קחצי בידנה
 םשל םירשעוהשש םהל םישלש תפיל רשע העברא ,רהאל רחא םש וגמנ
 יתויה הארנו ,  ונרכוש ומכ םיתשלפו רושא גלד- םח ינבבו , םיעבש ךס םהש
 ונחנא םינפה לכלו , ובשהנ רבכ רשא םתלוזמ ואצי הלא יגש יכ ןעי ןוכנה הז
 םנה םהירשו תומואהו תונושלה יכ ומיכסה רשא ונימכח תערמ רוסנ אל

 םגרתש םשמ םתוא 'ה ?פיו קוספ לאיזוע ןב ןתנויל טרפב אצמתש ומכ ,םיעבש
 איממע ןיעבש לבק לכ איכאלמ םיעבש הימעו אתרק יולע 'הד ארמימ ילגתאו

 םירבדכו , 'וגו ןמתמ ןוניררבו הידיב היבתכ םשורו .הימע ןשיל דחו דחה לבו
 הלאה
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 רחא לכ תומוא 'על םיכאלמ 'ע , רזעילא 'ר יקרפמ ר"כב ןכ םג אצמת הלאה
 םיעבש ולקשמ קרזמ ג'י השרפ הבר יניס רברמבו ; 'וכו ונושלו ובתכו יוג דחאו

 םע רכזנה וסורי בו .ופוס דעו םלועה ףוסמ םהש תומוא םיעבש דגנכ
 בתפכו , םשה תא עדי אל רשאב םיהלאה לא תונושלה .לובלב םחי אלש תויה
 האיסאה תא קלח , בורל םדאה לתַהש חנ תוארב יכ  יעיברה ורפפ תלהתב
 , וילא תדחוימ ץרא לא ותיבו שיא םחלשיו ויאצאצ ןיב הפורבאהו הקירפאהו
 אלו אלפנה לדגמה תאו לבב ריע תא רפי דורמנ .לובמה רחא א"לק תנשב יכו
 ונאי כ"ג ארקנ הנ יכ בתכ ישילשה ףוסל בורק הנה ; םמילשהל לוכי
 התוא םינכמ ויה האיצישט | תארקנ רשא ותשאו ,ןיי ןושלמ אוהש
 , ץראה ינכוש לכ םא התיה איה רשאב ץרא תרזמ האיצירא :'ג
 , םימשל דע תודוסיה םורמל התלע יכ שא הרזגמ ההשא הונכ התומ ירהאשו

 .המהה תורודב שדקה ןושל לגרה לע ורוי רשא הלאב אצונכ םירחא םירברו
 םש לע יכ אצמת .וסוריב .ירפסמ ינש קלחב םפדנה וטאקלו
 .הנאקסוט יד הציר א ראמ המודקה ריעה תארקנ תרכמנה האיצירא
 הנידמהש וחיכוה ירחא ,ונאקסוט ןושל אצומ : וארק רפסב יקלטיא רבחמ]כ ומכו
 תולמ האמל בורק איבה | , חנ לצאמ הנושארל ואצי הישנא יכו תינומדק איהה
 הרושמ , האירשבמא הרושב ןוגכ , שדקה ןושלמ תורזגנ רכזנה ןושלב תואצמנה
 תמדקהב םהימכתמ םש ילב רחאו .םהימודו , ינובראק ץיק ינוברח , הרוסימ
 בונג ךיא רכנ ןמגרותמה תמדקהב רוחבה ירברמ רשא , ראמ הפי ימרא קודקד
 שודקה ןושלה ןמ תולמ המכ וראשנ הגלפה תעב יכ בתכ ,ונממ ותא אוה
 םוקמל בורק ואצמנש םתוא ךיאו , םישדוהמה תונושלה בורב תושבושמו תורוזפ
 םיולנה םימעהו יברעהו ימראה ןוגכ , שרקה ןושלל בורק םנושל ראשנ הגלפה
 ברעמה' תולילג רתיו זנכשאכ קחרתהל ופסי ,רשא לכו  ,הרזמה תוצקב םהילא
 : ל"זו ג"פ ףוס ידופא םכחה בתכש המל בורק הזו , ונממ קחרתהל םנושל .ףסי
 םילעפו תומש תצקב ושמתשה ןושלה םיעבש לע םימעה םיכסהבש קפס ןיא
 הרוה םנל דמועה ילא"צניוורפ דוד ר"רה םג . םדקמ וב ולגרוהש  ןושלה ןמ

 רתי הגלפה רוד וארק רפס לע הלעה , םימכוחמה וירובח ןיב הבוטנמ ריעב
 יקלטיאו ינויב םתצקו ימור ןושלב םתצק תורזופמה תוירבע תולמ םיפלאמ
 ינויל שגלפמו ,יליסא ידי יליצאמו רוסגוא ,ודגנכ רזעמ ,םיימורל רמאהכ , םתלוזו

 םלצא הנושארה איהש יפואילאק ,םילד ףסוא ילאדיפסוא , סקיליפ יימורלו

 הראת הזש יימורה ךורעה בתכ , הרמזה ימיענ לש תיפורטפא יסומה עשתב
 מ"פ ףוס ונבתְכש ומכ לוקמ :רזגנ ותויה רמאש אדנילק 'םשכ הפי לוקמ רזגנ

 תשינכ תיב ןתנוי םגרתש םיעור רקע תיב ןושלמ .בכרומ.חאימידקאו . 'ג ךמאמ
 תרבח תודוא לע יתובישהש ומכ ,םדא ינב תפיסא ל"רש  םראמו , איער

 האימיראקא ההוא ראת הנושאר שרודהו הרריפ הפ בורקמ המקוה רשא םימכח
 רמאיו
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 ירמאכ יהיו  ,ינוי ראת םידוהי דעו לע ולצא רז תויה רבדמה ינומלפ רמאיו

 םירבדה ןמ הנהו ,  והאנהו וחור התפר רכזנכ ירבעה ןמ הז ואצומ ילוא יכ וילא
 ןומדק שדקה ןושל הז יכ ומרקש תויארה ןמ דבל הבר החכוה ונל אצת הלאה
 , המהמ רחא לכב ראשנו רכנ טרפב ומושר תויהל | , תונושלה רתי לכל באו
 = היבו הינימ וניבה דצמ אוה לוכיש וילעבל הז ןורתי תויה טופשת קרצב יכ רע
 \ ךאו . עמשא יתעדי אל תפש תמאב רמול תונושלה רהיב רשא תובר תולמ
 . םש רשא ןרע ןג קלח ו"כפ י ט"נ אד םלצא לודגה ררושמל אצמת רקשל
 םרט ירמגל החדנ רברמ יתייה וב רשא ןושלה ,רמאל ןושארה םדא יפב ול
 הארנה יפל אברדא ,ונדיב .אוה 'ה ךורבו ראשנ הנה יכ ,לדגמה ןינב םלשנ
 ורמא ןינעל יכ | ,דומעי אוהו ודבאי םלכ חנ תשרפ ףוס י"בשר שורק הפ רבדמ

 רבדמו לע הגלפה רופסב ע"אה רבדכ םלועל תוקולחמה איבה תונושלה לובלבש '
 םימע לא ךופהא זא יכ ביתכ המ יתאד אנמיזב לבא רמאו םייס ,ומע ןושלכ
 ןושלב לש ןהואכ תולוע הרורב הפש תויתוא יכ רברל זמר , 'וגו הרורב הפש
 ונניא אוה יכ תעדי םלכ םירפסמה רמוח ותויה םע רשא דחאמ רבל ',שדקה
 וירובחמ דחאב ךיא יתעמש וני וק א םירצונל לודגה םכחה לע םג . רפסמ
 ונוצרל ומלוע תובש תא 'ה בושב ראשהל ריתע ודבל שודקה ןושלה יכ רמא
 תחא הפש ץראה לכ יהיו.ק"פ הלגמד ימלשוהיב אצמת הנה ךא --- . םדק ימימ
 ויהש רמא הנרוחו ןושל םיעבשב םירברמ ויהש רמא דה ןנחוי 'רו רזעלא 'ר 'ונו
 ח"ל השרפ ר"בב אהיא ןכו ,שרקה ןושלב םלוע לש ודיחי ןושלכ םירבדמ
 , הז דיב הז ריבש המו הז דיב הז ריבש המ םירוחא םירבד םידחא םירבדו
 יהיו קוספ ונייה תאזה הפורצה הולא תרמאל יכ ; כ"ע תחא הפש ירמא ןנברו
 רשא הבא תלמ לע ט"כפ ב"ח הרומה ברה רבדכ רבלב אל הרק 'וגו ץראה לכ
 היחתב ורמאמ שאר בהכש ומכ כ'ג לבא ,ןאמ יברעלו הצר הנורתפ ירבעל
 ןכ . תראובמ "ריתסב ומצע דהא בותכ וניבי וניעב דחא ןושל ילעב ינש יכ
 םג יכ ותוארב םירכזנה ונימכח תוגוז ינשמ רחאהש רשפא הזה הגלפה רופס
 ונושלל שיא חנ ינב השלשמ רהא לכ יאצאצ לע בתכנ לדגמה ןינב םרוק
 םתצופת תויהב ךיא םולהל ולצא השקוה ילוא דועו ,  םתונושלל םתוחפשמל
 ךושמל ויניעב רשי ,  םיכרטצמ םירבד המכ רבדל הר המ דע םנושל ודמל עגרכ
 |(: תחא הפש ורמא תנוכ יכ רמאו , ןוכנ לא לכה בושיש ןפואב םיבותכה שרפלו
 םיבורמ םירבדה תויה םעש |, הושב םינפואה לכב םירבדמ ויה םלכש איה
 םתוניב ןידה .תדמ הליטה רשא תורהת טעמב הולשו ,  םלכל םיעדונ ןכ ומכ ויה

 . ץראה ימי לכל דחוימ ןושלב םהל וקיזהה ותיבו שיאו , ויחא לעמ שיא וררפנ
 ונינומרק לצא יתמאל םכסוהשו רבג האלע רשא תערה , יתרמאש ומכ הז לכ סע
 םוגרת יתיאר ןכו ,שדקה ןושלב םירבדמ םלכ ויהש רכזנה הנרוח תעד אוה
 דח ןשיל אערא לכ תוהו ץראה לכ יהיו קוספ ימלשורי םוגרתו ע"ב ןהנוי

 ללמימו |



 רצ םלוע זנ קופ ימי
 -- + איורש ןמ אמלע היב ירבתאר אשדוק ןושלב אדח אטיעו רח ללמימו
 רופסב ןוכנה טשפה ךסכסל ובל וחקלש ימ םיוגה ימכח ןיב םג יתעדי אל יכנאו
 וניקרפמ יששב יתבתכש ומכ ילצא אוה רשא ירדנסכלאה הידידי קר , הגלפה

 לובלבמ ורפסב יכ ,  המצע ינפב ונימכהל הירבו םירבדמה ןיב .יוכ הלא
 לובלבל דבלב זמור אוהה רופסה תויה רמאש טעמכו וירבד לבלב תונושלה
 לכ ןודא לע םיממוקתמה םיירמחה ,םינויערה םורילוי רשא = תובזוכה תוערה
 רמאל תצקב עשונ אוהה קרפה ףוסב יכ םע , ה"פ וילע יתרכזש המ יפכ ץראה

 םירוברה יכ .בושחי הז םעש ךא , ריספה אל .ןטשפכ םירבדה ןימאמה םגש
 .-- . המהב תושפנה תגררמב םתונומט ינופשו תופוגכ םה םייהלאה

 ןושל הוש .םירכזנה ויתומוקמב יהלאה רזוכה בתכ הנובתבו המכתב הנהו

 זאמ ונושל לע לגרו רצונ לבא ,ויתולמ יטרפ לע םע תמכסהמ אצמנ אל שדקה
 היהש וארבהל ףכת הנה יכ , אללממ חורל סולקנוא רברכ :היח ,חורל היה
 קופפ .הבה:תושו ם"י הבר רפרמוי ד רב ל םרמאמכ הנש םירשע ןבכ

 ץע לע .וילא רבדמ םיהלא לוק עומשל ךרצוה ידיחי ותויהב ףא , הניארו הניאצ
 ז"מ "יס 'א רמאמ ירזוכ אוה בתכש המ יפכ) הזכ רשא לוקהו , תערהו םייחה
 'יפוסולפה ובשח רשאכ ונניא (הרות ןהמ תולוק ןינעל 'ב "שס 'ב רמאטו
 לבא , 'וכו לעופה לכשב קברתו היתובשחמ ופרזי שפנמ היהתש האובנב
 תורומה תויתואה .תורוצב איבנה ןזא לא עיגמה ריואה רייטצי םיהלאה ןוצרב
 קוספ יטאנא"קיר םכחה כ"ג בתכש ומכ | , עימשהל ץפח אוהש םינינעה לע

 עבק יררנסכלאה הידידי םג , םיאור םעה לכו בותבה לע רקבב םהרבא םכשיו
 הבר רישב םהירברל דעסו , תורברה תרשעמ ראותמה ורפסב תורמסמ הזב
 ןכ לע רשא , עמשנ ולוקו וילאמ קקחנ היה ומצע רובדה ורמאש ינקשי קוספ
 ןאתא תונושלה רהיב לבא . ונרמאש ומכ ןושלה תנבהל ךירצ םדא היה
 תוימכסה ויהש רשפא הגלפה רורל ומרק םאש אליעלד יארומאד  ןהיתגולפל
 םג וראותי םתוחפשמ לע ורליתיו ועפשוה םתעל םאו , םדאה ינב תריחבב

 רשא וחורכ דומל תרעה לבא השרח האירב אל . םיהלאה תאמ םירדוסמל םה
 םשב הלעמל ונרכזש המ והזו , עוריה יפכ תוכאלמה איצמהל םהיריחיב הססונ
 המוא לכל ורמל החגשהה יחולש ונייה םיכאלמהש רזעילא 'ר יקרפו ע"ב ןהנוי
 האיפמילואב ו ג י'גי רו א ןומדקה ירצונה ןכ םג יתוארב יתחמשו . הנושל תא
 תפשו ןושלב ולדתשה םינוש םיבאלמ : ל"זו בתכש םירוקפה שמוח לע ולש א"י
 ילבב ןושל רחא םדא ןושלב םש דהא ךאלמש למאת ולאכ | , תונוש תומוא
 ראשנ םדקמ םדאל ןהנ רשא ןושלה ןכבו , םלפ ןכו ירצמ ןושל .רחאב ותלוזו
 | , יהלאה קלח םא יכ רש וא ךאלמ םוש קלח ונניאש אוהה ערזב

 בקעי תלהקל השרומ היה הזה רהבנה ןושלה יכ חהנוהש רחא הנמא|
 וינבלו ול ויה םחרבא וניבא תעמ 'ב רמאמ ירזוכה רברכ יכ תעדל שי , הדבל

 ינש
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 טרפבו .לוח ןושלל ימראהו שדקה ןושלל וערזב לגוסמה ירבעה , תונושל ינש
 תחצ וזו תובר םתויה םע רשא המהה : תונירמב םיבשותו םירג םאצמהל
 ךשמ ינב זעל תגרדמב היה ימראב םידשכה זעלש רמאת ולאכ ,וזמ רובדה
 ומכ , םרא תפשב רבדמ היה ובור וא ולכ אוהה םילקאה אלה ., האיל"טיאב

 גוהנ ימראה ןושלה : ל"זו רכזנה ימראה קודקרל ותמדקהב רכזנה ינומלפ בתכש
 האיריסאו (םירהנ םרא איה) האימאטופוסימב םג .יכ ןרבל לבב תוצראב אל

 האיריס.ךרע יימורה ךורעה ןמ ןיבת הלקנב ןכו , הלא תלוזו ברעה ירעו
 וארק רשא וניתובאו . רקח ןיאל תוצרא ללוכ םרא םלצא הרומה הזה םשה תויה
 םיטבשה תומשו הפצמהו ,דעלג ,תובוחר , הארי 'ה , תומוקמהו םירעה תומש תא
 תובאה תומש ןכו , םהילא לגוסמה םנושל םעטמ הז ושע , השמ ינבו ףסוי ינבו
 . שדקה חור לצא גוהנה ןושלה עבטמ המה אלה הרשו םהרבא טרפבו םמצע
 ירדנסכלאה הירידי הנה , תומש תשרפ ע"אה וילע בתכש המ לכ םע השמ םשו

 םימל וארקי םירצמהש השמ ייח רפס שאר בתכ םירצמ ןושל תא ערי קפס ילב רשא
 םימה םש לע ירצמה רצמ .ןה והיתישמ םימה ןמ יב םעט דאמ תואי הזלו , ש"ומ

 .ימיב ץראל לארשי םנכה ירחא םלוא --- , הנממ וכשמה םש לע ירבעה רצמ ןה
 ךרואב םנושל געלו םירצמה תואמוטמ ורהטה רבדמב םידוליה רבכ רשא עשוהי
 'ר יקרפב :ל"ז םרמאל ףרוצמ , ותחגשה תמכח הרזג יתעדל ןכ יכ וב םתבש

 קלב תשרפ אמוחנתבו 'ה השרפ הערפ לא אבד אתליכמבו ח"מפ ףוס רזעילא
 םלכש ןמאי ,םנושל תא ונש אל םירצמב םגש ,לוענ ןג קוספ הבר םירישה רישו
 : םינמאנ םידע .המכ ךל הנהו , שדקה ןושלב דימת םירברמ ויה םהיגומה םג
 רומח לע .לפנ רשא רומחה יחל ןושלו , תלובס רמאיו תלובש אנ רומא
 ימענ יחל תמר לעבורי  לגלג ומכ תומוקמו םישנא תומש :הברהו | , םיתרומח
 וב וומרש א"יפ 'ה רפס םיימורל ןופיסויה ירברל דבוע ןכ ומכו , הידידי לאומש
 םיברו , ימענל ןב דלוי םרמאל .ךשמנ התנקזב ימענ תא רובעי יכ  תונכשה
 םהה תומשה הנה , תונושלה רתיל םהינינע רופפ קתעה םע רשא , הלא תלוז

 אנ רבד הקשבְר לא ורמא והיקוח ישנאו , וחנוהש הממ ונתשנ אל םמצע
 ונילא רבדת לאו , ונחנא םיעמוש ונצראב ירכנ ותויה םע יכ תימרא .ךירבע לא

 תועבטמ המכ ןיב יתיאר רבכו , 'וגו םעה לכ ינזאב שדקה ןושל אוהש תירוהי
 תרוצ דחאה ורצב רשא ,ףסכ עבטמ הבוטנמ בשות יצנפ דורל תוינומרק
 ורצבו , תעבורמ הביתכו ק"הלב המלש ךלמה בותכ ויתוביבסו םדא שאר
 אבש ינדה ררלא רפס םאו ,המלש לכיה בותכ וביבסו לכיה תרוצ ינשה
 ןומא תצק שי תומש תשרפ ע"אה וילע בתכש המ לכ םע םיטבשה תרשעמ
 לע ורמש יכ , שרקה ןושלב םירברמ השמ ינב םגו םהש רורבב .רמוא אלה ,וב
 כ"ג בותב אצמנה יפכ , םצראב םיגהונ הנושארל ויהש ןושלה תא רכנ תמרא
 םבל לע ומש תולגב םרסוה ירחאש ; םינוילו םירצונל לבוקמה 'ר ארזעמ ג"פ

 בושל | |
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 לע יכ , םואיטחה רשא ץראה ייוגמ יוג לכב דוע ברעתה יתלבלו 'ה לא בושל
 רפוסמה ןכו . המש ולגוה רשא םוקמה ןמ רוע קחרתהל םתריחבב ופיסוה ןכ
 רש תבצמ לע בצוח רשא שדקה ןושלב רישה לע ביבח 'ןל םעונ יכרר רפסב
 דומלנו הזל בר קוזח אוה , םירישה קרפב בותכנ רשאכ והיצמא ךלמה אבצ
 םוהל ןורמאת הנדכ והימרי ירבדו , המש הארתש המ יפכ םירבד המכ וגממ
 יבשוי םמצע םיוגה לא םעימשהל ץפח ותויהב , םיימרא וכרדב אלש ויה 'וגו
 תאז תעדומ סג , וניביש ןושלה ותואב םהל הלא ירבד ודיגה רמאי :ולאבו לבב
 םירשכ ןושלו רפס םהה םירליה תא דמלל הוצ רצנ דכובנ לבב תולג תלחתב יכ
 ירבד ונל רפסל לאינרל ול "ה אלו ,והועדי אל הנה רעש ללכמ ימרא אוהש
 וילע 'ה ידסח רתי ןיב יכ תוארהל קר ,ומצע םנושלב ךלמה לא םידרשכה
 ןנובתהל לקנש המ יפכ ונימב חצה ותויהב ןכש לכ ,.בטיה ראב ותוא דמל
 ספא --- . ונתא אצמנה ןמ ותלוז וא ארזעב רשאל .לאינד םוגרת ונכירעהב
 םימעה ןמ תוצרא המכב ועקתשה רשא לארשי תונומה לכ תולגה תונש םיעבשב
 , היתוביבסו לבב תנידמ לש ימראה תא ודמל טרפבו ,םנושל תא קפס ילב ונש

 תיב ימיב רשא םתובא  תונועמ רסוהל םינבה בל תא תולגה תרצ תוטהב יכ דע
 דרמלל טפשוהי ירש ךלהמ לעש דע , היתוצמו הרותה תא וחכשו ולטב ןושאר
 והיקלחו , םעב :ודמליו:'ה תרוה רפס םהמעו ז"י 'ב :ה'ד "בותכ חדוהי ,ירעב

 ארקמו , יתאצמ הרותה רפס ןומהה לצא תושדח ריגמכ רמא והישאי ימיב ןהכה
 םינפוא אלו םירפס אל םהולגב םהל ויה אל ; ךיהלא תרות חכשתו אוה אלמ
 .,ולכיש המ יפכ תרתפנו תקתענ םהל עוריה ימראה ןושלב קר התוא דומלל
 הרקמכ םינינע תצקב סאו תולמב םא הברה תוינתשהב םיליכשמה תצק וערישו
 ארזע ררועתה םמחרל 'ה בש יכ יהיו . ילכ לא ילכמ קרומ לכו ינומה רבד לכ
 , שודקה הנושלבו ירושאה הבתכב הרהוטמו תקקוזמ הרותה תא בישהו רפופה
 רובעב ןירדהנסהו םינהכה בלב רמשנ ו"ט ןמיס 'ג רמאמ ירזוכה רברכ רשא

 ועדי אל םילובגה יבשוי טרפבו םעה ןומה םנמא , קרצ יטפשמ תורוהל ךרוצה
 ףוסב אוה רורב אלה .םדק ימיכו ימראה ןושלב םלצא הגוהנה קר וניבי אלו
 םיכרוד םתצק ויה , םהמ םיבר לצא רמשנה תודוהיה טועמל יכ 'ימחנ ירבד
 םניאו תידורשא רבדמ יצח םהינבו , םירומחה לע םיסמועו תבשה םויב תותגה
 לצא םג ימראה רוברה ךשמנ ןכו . םעו םע ןושלב קר תידוהי רברל : ןיריכמ
 רמא ןברהה ינפל הנש האמ ןקזה ללה הנה יכ , תיבה ימי לכ םיימלשוריה
 רפס ח"פ םיימורל ןופיסויה םג , 'וכו תפטאדילע 'וכו הימש דגנ זעול םע ןושלב
 א זא גוהנה ימראב ונוח ונגושלב : רמא םהידגבו םינהכה לע ורברב 'ג
 'א רמאמ ט"פ יתרכזש ומכ , 'וכו אנותכ ןיסנכמ , הבר אנהכ , ינהכ םיארקג םה

 ןיררהנסד ק'פ ןטקה לאומשו , 'דה רמאמה הזמ ט"מפב םמצע וירבד יתאבהו

 יהונבו אברחל לאעמשיו ןועמש ותתימ תעשב רמא אוה ףא , הלגע קרפ הטוסו
 אלטקל
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 לע לוק תב 'ידיסח תצק לא ןכ םג ןתנהב יכ דע ;'וכו ןאיגס ןקעו אלטקל
 ארמגו הלגע קרפ הטוסד ימלשוריב רכזומה יפכ תוימרא תולמה ויה , לוח ירבד
 תיבמ לוק עמש לודג ןהכ ןנהוי : א"י 'פ תינעת תלגמו ןירמאנ ולא קרפ ןריד
 השעמ בושו , איכוטנאב אברק אהגאל ולזאד אילט וחצנ : רטאש םישרקה שדק
 האנס רמאד אתריבע תליטב : םישדקה - תיבמ לוק עמשש קירצה ןועמשב
 ןינעל יעישתבו ירדנסכלאה הידידי ןינעל הלא וניקרפמ ישימחב יתבתכ רבכו 'וכו
 ימראב םירצונל םיחולשה ירבד טרפבו , ןינעה הזל םיתואנ םירבד ,הרותה ןורתפ
 , המה הזב םיירקע יכ םשמ ול םחקיש ארוקל תואי אתרטמ יכופה ילב רשא

 ותמדקהב םירצונל קיתעמה יכ אצמת םלצא זא ימראה םוסרפמ הנהו
 ןמ םקיתעהש בתכ ,ונל אלו םהל םילבוקמה היבוט רפסלו תידוהי רפסל
 ןכ אל ,  לבב תולג רתא ויה םהישעמו םה יכ ורבוח וב רשא ימראה ןושלה
 המלשד אתבר אתמכוה רפסו . תיבה ינפב 'ימרי דיטלת היה אוהש ךורב רפס
 יתיאר + 'רותה שורפל ותמרקהב ן"במרה רמא וילעש - המכחה רפס ארקנה

 אוה בורק , ונממ ז"פב םאצמת םהה וירבד לכ רשא 'וכו םגרותמה רפסה
 ךלמ הזיא לא וחלשל ימרא ןושלב המלש ךלטה תאמ רבוחש קתענ אל םא ילצא
 תאמ ורבוחש םירפסב םא יכ ורי םש אל ןהכה ארזע םלוא . חרזמה הצקב רשא
 קר ומייק אל לכשהבו הניבב ונימכה םג , שדקה ןושלו שדקה חורב םיאיבנה
 אוהה גהנמה ךשמנ ןברחה רחא סנש הארנ ןכו --- . ונממ םימייוקמו םירשואמה
 'רו , וירבהו י"בשרל רהוזה ירפס ןושלכ היתוביבסו םילשוריב תראשנה הטילפב
 רמא ק"פ הלנמבו , ק"ב שיר םהירבדכ אלילק ימראב ימלשוריה תא רבח ןנחוי
 ינשמב םג תוינומהה תורטשה ןושלו 'וכו אילט אניוה רכ אנריהנ ןנחוי יבר
 רפס לעב רכוש ומכ , 'וכו אמוהה תיעקרקמ ןירכד ןנב ןיבקונ ןנב , אתירבו
 ימראה הז ןינעב רוכזל ןיא ךא ,ו"ל "ס 'ב רעש םירומל ןושל קלח תותירכ
 רשא םירדסו לבב ימכח ןושלמ אוה יכ , וניתולפת תצקו ןליד ארמגב אצמנה
 שידקה ןינעל תוכרבד ק"פ י"ר םשב תופסותה ילעב ובתכש ומכ ' , םש ונהנ

 . םנושל אוהש תימרא אלא םיריכמ ויה אל רשא ץראה ימע םש ויהש
 < אל ןעמל וימחר ולכ אל יכ בוטה 'ה ,ינש ןברהל ביבפ הנמאה

 ןמ בל םכח לכ בלב עגנ , ונערז יפמ הנושלו הבתככ השודקה והרות חכשת
 שרקה ןושל תא תורוסמה רהי ןיב ונל ורסמו שודקה וניבר טרפבו םיאנתה
 רבדכ םינפה לכל רשא) םיבותכו םיאיבנ הרותב ןה , ונוכמ לע שדקה בתכו

 ללה

 <  וקוקכ ונס 'יס 5) 15 'יס ס5 ספלו סננוליפלסס פיס ן'כמבס לט 'וכו לתכ %סמכמ :(ספסוס) (*
 ןכו ., יכוניפמ לכ:6 סמלט לט וניסד וקמדקסכ רמו קיפעמס ופיגוריגו . יפעדי 6) יכנ6-יכ רמו 5) סידי

 סיכסס 6) ז"כע סיטודקס סילפסס ןיכ וקומ סנמ כ"סלס סגסו , 5כיס ןכ) 'יסיט סנקפמ רכס וניטסוגכס
 ( :) : ורכס ימ סס) רלבתכ 3 כ'6- , סמלש) 'יסיט



 וצ ' = םלע שק  קרפשה יפו
 תותפסותו תותירב תוינשמב ןה , (םונלבק םהמ תבשר ב"פ רגה לא ןקזה ללה
 הכלהב ןויעה רשיתי תובר םימעפ סג , קידצ ןושל רחבנ ףסכו תומיאתמ םלכש
 , ונרכזש םיאנתה ירבד ןיב תוימרא תולמ תצק סינכי אדומלת םתס יכ ונשיגרהמ
 רובצ תלפת ןינעל ןומהה בל תא כ"ג זאינה תאזה הנוכה קזוחל יכ רשפאו
 תלועל רשא טרפְבו) והורדסי אלש , ןושל לכב ןירמאנה ולאמ איה םגשב
 , ימראה ןושלב אלו הלודגה תסנכ ישנא וררסש ראופמה ןושלב קר (רימתה
 ןיאש ימרא | ןושלב ויכרצ םדא לאשי לא ןירמאנ ולא קרפו תוכרבב םרמאכ
 רבדכ הצילמ ךרד ונייה וב ןירוכמ ןניאש ורמא םג ,ול ןיקקזנ תרשה יכאלמ
 = רוזעמ םהיניעב הנוגמ אוהש תורוהל , רכזנה ןירמאנ ולא 'פ תופסותה :ילעב
 לכ יכ תושעלו רומשל הז לכו , שדקה לכיה לא וניתולפה טינכהל וב ונתוא

 שבושמ  ימרא חסונב דוע יהי אל , הלפת ןה הרות ןה רובצב 'ה םשב ארקנה
 תקדקורמה  אינסכאל רשפאה יפכ הרותה רוזחתש לבא , םדקמ םהל גוהנה
 יבתכ לכ קרפ תבשד ימלשוריב רפוסש המ "יה יניעב וז הבסל ילואו , הלש
 ואיבהו תיבה רהב ןינבה לע  דמוע 'יחש ג"רב השעמ , ו"טפ םירפוס תכסמו
 רמוא יפל רשא , ךבדנה תחה וזנגו יאנבל רמאו םוגרת בותכ  בויא רפס ול
 יבתכב אצמנה לא תונווכמ ויה אל רשא תוינומהה תואחסנה ןמ "יה .תערה
 וגהנ הרותה ירבד תא םהכ יפכ ןיבהמ ןומהה לדחי אל ןעמל .ךא , שדקה
 תוישרפה תמלשה תוכרבד ק"פ ונקת ןכו , ןמגרותמה תא תומוקמה תצקב םלצא
 ףוס וירבחו ג'מס ירבד תערי רבכו , םיתעבש קקוזמה םולקנוא םוגרת םע

 . ונממ ונל תואי שורפה תצק תעדל יכ ןיאשעב ט"י יס
 וילע רוכזנש אוה תואנה ןמ יכ רמאנו שדקה ןושלל בושנ בוש םלוא

 עברא : אוהו 'ג השרפ ףוס רתסא שרדמב ןכו (*ק"פ הלגמד ימלשוריב אצמנ רבד

 , אייליאל יסרוס , ברקל ימור , רמזל זעל , ןהב שמתשיש םלועל האנ תונושל

 שייינויה יכ עדתש םע ,ינוי ועל איה רמול זעלב הנוכהש , כ"ע רוברל ירבע

 ןרמא וילע רשא , והער לא שיא וב רבדי ןושלו רפס לע "תולעהל דחוימ ןושל
 םעפו הזב םעפ םישמתשמ ונימכח יתאצמו ,רשכ לכל ינוי זעל הלגמב ל'ז
 ועמשד אתקיספב הטוש סורומ , ףסכה אוהש בהזה 'פד ןומיסא ןוגכ , הזב

 ונייה ג'פ ןילוחו םידי ףוסב סורימה ירפס ילצא ונממו ,זעל אוה םירומה אנ \
 ק"פ םרמא כ"עו , םיאנת רטש ונייה תירב ל"ר יקתיד םג . תוטש ירפס
 יקתופא תלמכ , ינויה לע ימראב  תוחצ אלא וניא םקימל אהת אד אעיצמד
 ,אהב לועא ירד יב אנפיקמדא האירדנפקו ,יאק אהת ופא ורמאש כ"'נ

 לבא ; ימראב םג ןויצ םב םהל : וביצה ז"כעו , טלחהב תינוי םהש והיתוכדו
 רודיה |

 ( = = ) +: סיכעפנ ולו 'פ סעוסד ימלקוריכו : (ספסוס) (*
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 בתכנה ןמ אוה , אתורש ןוטסראו , םימ הרומה סליקע קרפב ונרכוש רודיה
 ןנירמאדכ םיברב שורדל ברקל שורפו ,וניט"אלה אוהש קפס ןיא י"מורו , רפסב
 בורק ינתו ירק לכור תקבא והמ , הלוע תאז ימ קוספ ףוס הבר רישבו הכוסב
 , ימרא אוהש רימה קרפ םיחספו ג'פ אתליכמה ןמ ראובמ יסרופו . ןטיפו
 | שמ ורבחל רמואה םדאכ הז אוה יסרוס ןושל השה לע וסוכת "שאי 'ר רמאד

 אתורהש רגי הרותב דובכ ול קלחנ יסרוס ןושל הבורמ 'פו , הז הלט יל

 ןושל : ל"זו בתכ הטוס תכסמ ףוס י"שרו , 'וכו םוהל ןורמאת הנדכ םיאיבנבו
 םילאעמשיהו ימלשורי דומלת ןושל הזש ינא רמואו ,ימראה ןושלל בורק יסרוס
 אוהש ורמאב הבורמ קרפ םת וניבר קרצ ילואו ,ל"כע  ונ"אירוס ול  ןירוק

 < תינוי איה א"ייליא תלמו , הא"ירוס תולילגב ימראה ןושלבש חבושמהו חצה
 והל הלפנ אייליא ןיכרעד ק'פ אצמת ןכו תוניקו השולח תונע לוק הרומה
 , אייליא : אריגנ לע הניק םייפש לע ןימגרתמדכ הניק .י"שרפו , והימופב
 אצמהל לוכי ויפי המו ובוט המ יכ רוברל. הפי אוהש שדקה ןושל ביבח ןורחאהו
 ןכו , ץראה ומא ןטבמ ותאצב ןושארה םדאל שממ יעבט ותויהמ רתוי
 לע הלעתה לכוי ךיהו , גלפ ימיב .אטהה םרגש דע ונטב ירפ ויאצאצל
 'רותה ירבד לכ תא וב רבדמ םייח םיהלא לוק  ונאצמש ירחא .ותגררמ
 ן"במרה ירבד וקדצ ןכ לע רשא ; שרקה ץראו שדקה םעב דחוימו האובנהו

 , םיקרקדמה ןמ םיריבא תדע םע ורפס ףוסב ירופאהו , אשת תשרפ שאר ל'ז
 ברה לש וילמ רקש אל םג , שדקה ןושל וניתובר והונכ וז הבסל יכ ורמאש
 ירבאל הנושארו םצעב - תומש וב ןיאמ .ומש הז .יכ ג'ח ח'פ הרומה
 שמח ויהי .אוהה םויב ם"י 'יעשי לע ע"אה בהבש המ אלפי יניעבו .. תשובה

 שרקה ןושלב םיינענכה יכ דומלנ הזמ : ןענכ תפש תורברמ םירצמ ץראב םירע
 תפש 'יה הזש רמא םכילא רבדמה יפ יכ בותכה לע  ן"במר ןכו , םירבדמ ויה
 לע תוחנמ ףוסב ל"ז םרבדכ ומרל אב 'זנה ותאובנב והיעשי הנה יכ ; ןענכ
 המ יפכ םירצמ לש' אירדנסכלא ריעב ימלת ןוישרב םקוה רשא וינח חבזמ
 יבשוי , י"א ינב םש אוב בורמ יכ רמא הזלו , הלא וניקרפ תצקב כ"ג ונרכזש
 גוהנ 'יהש ימרא תפש ונייה , ןענכ יבשוי לארשי תפש ודמלי םהה' םירעה
 ל"זו י"שר םש שרפ ןכו . ונרכזש ומכ ינש תיב לש איהה תעב םידוהיה לצא
 םתס לארשי תפש רמא אל ןכ לע יב  ,ןענכ ץראבש לארשי תפש ןענכ תפש
 ן"במר איבהש םכילא רבדמה יפ יכ קוספו . ןענכ ץראב זא םתפש קר
 רישו .ב"ל הבר ארקיו קלב ףוס אמוחנתב ל"ז םה וגממ וחיכוה רבכ , ותיארל
 < הנה םרזפתה לכ םע שודקה םנושל תא ונש אל וניתובאש לוענ ןג קוספ הבר
 . שדקה ןושלב םכילא רבדמה יפ י"שר רבדכ איה וב הנוכה ןכלו , הנהו
 "ראת סחיתהב ןוכנ םעט םירכזנה םימכחה ירבר לע ףיסומ יננה רקי שודחל ינאו
 ימי תעמ ןושארה םדאב תיהלא האירב ותויהל יכ אוהו , וננושל לע שודק

 תישארב
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 הולנש םע תונושלה רתיכ םראה ינבמ םכסומ אלו , ונרכוש המ יפכ- תישארב
 ומכ שונא ישעמ לככ רספהה לא םינוכנ םלכ םה הנה , יהלאה רזע םב םהל
 רתי םע דומעי ודבל אוהו ,חנ תשרפ ףוס רהוזה םעטמ הזה קרפב ונבתבש
 , דאמ בוט הנהו השע רשא לכ תא םיהלא אריו רמאנ םהילע רשא תוארבנה

 ןיררהנסד ק"פ .ל"ז םרמאכ יחצנו םייק הרומה שודק ראת דאמ וב קלעי ןכבו

 , םימייק םלועל םיקירצ ףא, םייק םלועל שודק המ ול רמאי שודק בותכה לע
 ונילא ג , ויבשוי לע םוקמ ןחו ויניעב ךז שיא ךרד לכ תויהל יכ עד

 זעונ , םיקפדה ילרבהמ ינשה ורפס לש םינושארה ויקרפ תשמחב ינוי אפורה
 רבוע ונה םיתפשב אטבל םג לבא רבל ועפשו ובחרב אל ינויה יכ .בותכל
 המהבה ינימ תיעג ומרי וכרעל םלכ רשא , תונושלה ןמ ותלוז לכ לע :יפויב
 תא רשפאה יפכ פקוזה ל"ז ינומיימ ברה םלוא . ץרשהו ףועה ףוצפצ וא
 ירכ .כ'גוהכהש המ לצא ,הזב ותוא שפת האופרב השמ יקרפ ףוס , ונתפיפב

 לע השמב 'ה רבעב םג ר"יפ םירבאה תלעותמ א"יה ורפסב רברל ותעשר

 וקרצ תונעו וחבש ונרמל 'זנה ונילאג לש ותונג ךותמו , םיניעה תובג רבר
 ותונכלמ רס אל ,הלא ויתאטח לע וב ופא ןורח לכ םע רשא לז ברה לש
 רבדי אוהה ורפס רשא האופרה תכאלמ ונייה , ותבאלמב םלשה שיאה דימת
 תחא העידיב םלש ומצע תא ותוארב רשא ינימה ילח ואצמש רמא קר , הב
 תירחא ונל שי םינפה לכלו , התלוז לכב הלילפ לעבו טלש כ"ג ותויה המרי
 ןמזה לע רבד 'ה יפ רשא בוטה רועיה ןמ שודקה ,וננושלב הלודג הוקתו
 אורקל הרורב הפש םימע לא ךופהא זא יכ , .לורג רואל הלפאמ אצנ רשא

 , ונימיב הרהמב השעי ןכ , ןמא דחא םכש ודבעלו 'ה םשב םלכ

 . שדקה ןושלל רשא תויתואה תומדק לע

 הנשמ ,ץרא ילע םרא םיש ינמ תומודק תויתואה הנייהתש םנמאו חנ קרפ
 םוקמ 'פ תותירב יתש ואצמנ הומכו תובאר ישימחב ונינש המלש

 םע רשא , 'וכו בתכמהו בתכה תבש ברעב וארבנ םירבד הרשע : ל"זו וגהנש

 ןוד םכחה שורפמ טרפב הארנכ בל ירקח הל האלמ איהה. אבבה לכ תויה
 הנשמה לע י"שר שורפכ איה םתנובש קפס ןיא , תובא תלחנ ורפסב קחצי
 וגהנש םוקמ קרפבו , תוביתה םה בתכמהו , תויתואה םה בתכ רמאש תרכזנה
 הנשמה לע ל"ז ם"במרה שורפ ול בורקו , ש"ע תוחולבש .תויתואה ףיסומ רכזנה
 אוה .בתכמהו , יתבתכ רשא הב רמאנש הרותה אוה בתכ ורמאב תרכזנה
 ונחכוהש ומכ אלה .אוה םיהלא בתכמ םהב רמאנש תוחולה לעש הביתכה
 תואנ ןכ , רבריו עמשי וב רשא ןושל תנבהל ןושארה םדא ךרטצה הלעמל
 רקי רבד 2 םשור .הויא ריאשהל לכוי ןעמל בתכמה תויתואל ךרצוהש טופשל
 תויתואהש בייחתי ןכבו . תומבו םייחב םיקוחר וא םיבורק ויאצאצל וא ול

 תונושארה א
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 שדקח :ןושל 'יהש דחוימה ונושלל תוהנומה הנה ןה ורייטצנ רשא תונושארה
 רכזנה ןושלה תויה יפכש 'ד רמאמ ירזוכ םכחה בתכ ןהילעו , ונרמאש .ומכ

 אלבו ירקה רצ לע םניא ויתויתוא תורוצ ןכ ,ויארקנ םצעל לגוסמ ומצעב
 בתכמ ארקנ הזל רשא תואו תוא .לכב .:ןווכמה לא תואנ ןינעל לבא הנוכ
 . תכרעמכ איה תויתואה תכרעמ + ונושל הזו בתכ ךומסב םש םג . 'וכו םיהלא
 רפס םעטמ םרמאש קפס ןיא הלא וירבד לכ רשא , 'וכו ןטקהו לודגה םלועה
 םכחה יזח קופ . קרצהו תמאה ילבקמ תדע לכ וכשמנ וירחא רשא הריצי
 םיבר םירמאמ םש איבהש תומשה תכשלב תוהלָאה תכרעמ רפס לע טייח
 םתותוא ומש רשא , םירחא שרק יבתכו רהווו .ריהבו הריציה רפסמ םידבכנו
 בתכש ומכו , םימשו ץרא םיהלא 'ה תושע םויב תויתואה אצמהמ תותוא
 םויב : י"והא תויתוא םה רשא םיחאה תעברא לע הראופמה ותדיחב ע"אה

 לע ע"ב ןהנוי םוגרה ז'נפב יתרכז רבכו . וארבנ הלא תעברא םדא אורב

 .רשא םיבאלמה םיעבש ורמאש ויקרפב רזעילא 'ר ירבדו םתוא 'ה ץפיו בותכה
 םשורו הימע .ןשיל דחו רח לכ : ל"זו תומואה םיעבש לע הגלפה תעב ונמתנ
 לבל זא ושרחתנ ודחי ותביתכו ןושלה יכ םתעד תויה הארנש , הידיב היבתכ
 רחי ועיפוהש קפס ןיא שודקה בתכהו ןושלה םג ןכ םאו , תיהלא הרעהב םע
 , םדקמ םדא לע

 ויתויעבטמ יעיבש רפס ואינילפ וי רפוסה םלועה תומואב ףאו
 הזו ,כ"ע םלועל ויה .תוירושאה תויתואה יכ יתנמאה : ל"זו בתב ןורחא קרפ
 ז"כעשו , דאמ ןומדק ןמזמ  תוירצמה תויתואה אצמה לע  תויאר איבה יכ
 , שארמ םרסימ היה ימ עדונ אל םגשב םהינפל הנש ש"ת ואצמנ תוירושאה
 ן ניט ו גב א םירצונה ימכח שאר ןכו . המה םלועמ יכ ללפיו רמעש ןפואב
 , רומאה לככ םייקו רשא ו"ט רפס וריעבו ט"ס "יס תומש רפס לע וישורדב
 תויתואהו רבעמ ליחתה םידוהיה ןושל יב םירמואה לע געל ט"לפ ח"י רפסבו
 ןומרקה רפוסה םג . רחי הלבקב ואב ןושלהו :תויתואהש תויהב , השממ
 רשא םימכח ואצמנ לובמה ינפל יכ , בתכ 'א רפס שאר ירשכה וסוריב

 והומכו ,.שיש ינבא לע םיבותכ םוחינהש םירבדב אובל ודתעתה דיגהל ומרק
 םרא ןב תש ינב יכ ורמאב 'ג קרפ ןושארה ורפסב םיימורל ןופיסויה  בתכ
 ינפוא ובתכ ןהילע רשא םינבא לש רחאו שיש לש דחא םידומע ינש .ושע
 ןכ ומכו , האיריסה לילגב שיש לש תא האר אוהשו , ואיצמהש תוכאלמה
 הלאה םידומעה ינש רבד תא רכז ול םירדס .תרגאב םירצונה יתולשמ רחא
 רועי בתכ םהילע רשא , תשוחנ לש רחאו ןבא לש רחא ךונחל םתוא סחיו
 רכזנה ופוריב דוע . תחקלתמ שאב תחאו םימב תחא תולודג .תויאש יתש
 ראשנ רשא םלועה ךיא רמול ונל שי התעמו + ל"זו בתכ ישילשה ורפס שארב

 רוענ
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 ןמ היהש המ יפכ ותיבו חנ הנה , המדא ידבועו םיבשות אלמתנ . קרו רוענ
 תויוג האלמ התיה רשא וילושב תאצמנ העקב לא וד"רק רהמ ררי  תואנה
 םתויהבו ,םהיעממ ואציש םדא ינב לש ל"ר)םרא ירימ הזה םויה רע תארקנ ןכלו
 ןנימגרתמד ותארומ תא ןינעמ איח ירימ תלמ יכ ןכתי שדקה ןושלב םירברמ וא
 םוקמה תא םירוק םש םינכושהו ןבא לע ןורכול היהש השעמה בותכיו , (היקפז
 ונאצמח םלוע רכזל םינבאה לע הביתכה גהנמ הנהו , כ"ע הנ לש ואצומ אוהה
 .תופתושמה תולמה ןמ ורפסב ינויה יטנופוני םג בתכש המב ןומרק כ'ג

 דורמנל תיעיבר התיה רשא סימ ארימי 0 המושרה הכלמהש  ר"וד תלמ =
 םג רכזש ומכ חנ תעמ הירוה לכ תומש תא הבתכ וילעש דומע הרכזל המיקה
 שרפמה םג , סוקוליקרא םשב ופורי ב .רפס שורפל ותמדקהב ו אינא ןכ
 , ויחבשב רפסל גילפה רשא ןושארה םדא םש לע הריוס םלצא ןומרקה
 ונושלל שיא ודמל ןכ רחא ונממו , תויתואה תא איצמה קפס ילב אוהש בתכ
 בוטכ םיוגה תונושל לכמ םידע רוסחמ ןיא יכ ירה ,ץראב וצופנ רשא ירחא
 ןושלל תודחוימהש טרפב ונדמלו , תוינומדק ןה ןללכב תויתואהש אמטכ רוהטכ
 . תישארב ימי תששמ כ"ג לבא ונתרות ןתמ תעמ רבלב אל ואצמנ שדקה
 וטושפכ ונימכה רבד עמשהב ונייה , רשפאה ןמ חנוי ולא ןכל םדוק אברדאו
 איבהש ומכ ,  הנבל שא יבג לע הרוחש שאב הבותכ םלועל המדק הרותהש
 זמר וב ןימאהל אוה תואנהש קפס ןיא ךא . אליעלר וגהנש םוקמ קרפ ל"ז י"שר
 ללכמ .אוה רוחאו המידק ןיא וידעלב רשא ןמזח הניב יעדוי לכל יכ ,רתסנ
 | , ץראהו םימשה תואבצ לככ תוארבנה

 יניסמ הנותנה ונתרות הבתכנ ןהב רשא תויתואה ויה ולא יא הנמאו
 השמ ונינורא בתכ רשא רפסב ןה תוהולב ןה הלעמל ונרכוש ומכ שדקה ןושלב
 ןכ ירחא , םיאנתה ןיב הנושאר , תקולחמ םינומדקל וב ונאצמ ? עודיה יפכ
 לכונ , הזה שורדב רקע ומושל םירקעה לעב אוח יאדכ םאו ,םיארומאה ןיב
 םהירבד רקע הארת םיאנתה ןיב אלה .. תעדה יקולח םינורחאה םג ייכ רמול
 הזו , ג'כ קרפ ןיררהנס תרמגב ואבוה םשמו , ר"פ ןירדהנסד אתפסותב הז לע
 ודי לע הרות ןהנתש ארוע היה יואר רמוא יסוי 'ר : רכזנה ארמגה ןושל
 הנתשנ ודי לע הרות הנתנ אלש י'פעאו , 'וכו השמ ומרק אלמלא
 אבתכ ןילהכ אלו , 'וגו תימרא .בותכ ןותשנה בתכו רמאנש ורי לע .בתכה
 = בתכ הרותה הנשמ תא ול בתכו רמוא אוה ןכו ןתנ םויב ובש רמלמ .ירקמל
 ןושלו = . ("רושאמ = םהמע הלעש ירושא .ומש ארקנ המלו , תונתשהל יושעה
 תימרא בותכ ןותשנה בתכו 'אנש ןושלו בתכ ורי לע ןתנ אוה ףא אתפפותה

 ָי
 , לוטסמ ססמע סלעמ ילוסל לק סל , םוגתטס) יוסכס .כתכ | תסוס סכוקס סנעמ ת5 ול כתכו בותכו םכלמכ לעדוס) = לרטפו .ירקמ) לכפכ ןולסכ 5 : תסונס ןטק גרפ 'ד ונס סרמגכ (* םגרותמו

 : ש'ע סויס וקוסכ כתכ וקו סס) סנתטנ מ"מ 'וכו ירקמל לכתכ ןולסל ₪ ,רמוסו לזו י"פליפ
 ב,
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 ק"פ הלגמד 'וריב ןכו . תימרא ובתכ ףא תימרא ומוגרת המ תימרא םגרותמו
 הרות הנתנ ץערב רמוא ןתנ 'ר םלצא ףיסומו םירכזנה יסוי 'ר ירבד ואבוה

 תילבבה ארמנב רוע .ץערב תלמב הצרנה ו"נפב ונבתכ רבכו יסוי 'רכ איתאו

 ץעורל םהל ךפהנ ואטהשכו הרות הנתנ תירושא רמוא 'ר רכזנה ב"פ ןיררהנס
 יטיב ורוחשכו ,(ןושל םהל ךפהנ ואטהשכו ,אוה תרכזנה אתפסותה ןושלו)
 יושעה .בתכ : הרותה הנשמ תא ול בהכו רמאנש תירושא םהל ךפהנ ארזע

 רזעילא 'ר םושמ רמאש אטרפ ןב א"ר םושמ א"ב ןועמש 'ר ,  תונתשהל
 אל םידומע המ םירומעה יוו רמאנש רקע לכ הנהשנ אל הז .בתכ יעדומה
 םנושל המ םנושלכו םבתככ םידוהיה לאו רמואו = , ונתשנ אל םיוו ףא ונתשנ
 . הרותה הנשמ תא םייקמ ינא המ אלא ,  הנתשנ אל םבתב ףא הנתשנ אל
 רקע לכ הנתשנ אל הז בתכ רמאד .ןאמלו ןנישקמו ,  ול בתוכש תורות יתשל

 . כ'ע 'ןכו תטי תטי היל ביתכא אירטמגב ץרתמו , ירקמל אבתכ ןילהכ אל יאמ
 הרותה הָנְהְנ ירושא בתכב רמוא 'ר סירג רכזנה אתפסותב ןכו רכזנה. 'לשוריבו
 הרותה הנתנ ירושא בתכב 'וכו םושמ רזעלא ןב ןועמש 'ר הב םייסמו , 'וכו

 יסוי 'ר תקולחמ כ"ע ,םידומעל ןימוד הרות לש םיוו םידומעה יוו אמעט .יאמ
 רשא ןתנ''ר ןכ ומכו יסוי 'רש , תרכזנה אתפסותב דחי םירורסה ש"רו 'רו

 לש בתכה ןיגהונ םתוא אצמ ארזעש רמול ומיכסה אליעלדכ ימלשוריב אבוה
 ,האנוביל בתכ כ"ג ראותמה הרותה הנתנ ובש רהנה רבע בתכ ונייה , ץער

 שורפכ וא תועימקב ןיבתוכש ןתואכ תולודג תויתוא ל"ז י"שר שורפכ םא

 ; לבב  תולגב ודמלש ימראה ןושל גהנמ אצמ ןכו , םוקמ םש , תופסותה

 וניברו = , שדקה ןושל אוהש ירבעה ןושלהו ירושאה .בתכה םהל ןתנו ףילחהו
 ירושא- בתכב הרותהש ומיכסה לזעילא 'רו רזעלא 'ר םשב ןועמש 'רו שודקה
 , הנתשנ ארזע ימיל יניסמ םא תקולחמ ןועמש  'רו 'ר ןיב תויה םע אלה , הנתנ

 וניארש המ ילואו .  הנתנ ירושא בתכב יניסמ יכ ומיכסהש יד הז לע ריפקנ אל
 ספדנ אוהה עבטמה  ,שדקה ןושלו רהנה רבע בתכב שדקה לקש תויה ו"נפב
 . ללגבו ,הנתשנ ארזעל השמ ןיב בחכהש רמאר 'רכ איתאו ןושאר תיב ימיב
 הרות הנתנ ץערב ר"מ יול ר"א ק"פ הלגמד ימלשוריב רמתא תרכזנה תקולחמה
 שרופמכ םיסנ השעמ 'ס .הרוה | הנתנ | תירושא ד"מו ,םיסנ השעמ 'ע
 םג ךושמל לדתשה ב"פ ןירדהנס שורפב "זל י"שר יכ רבדה תמאו ---- ,ו"נפב
 / והומכ הזב קשוח בבל יל םגו , ירושא בתכב הנותנ הרותה תויה רמאיש יסוי 'ר
 ןונגסב תרכזנה אתפסותב דחי םירודס ש"רו 'רו יסוי 'ר ירבד ירהש השקי ךא

 ואטחשכו הרות הנתנ ירושא בתכב רמאד 'ר ותעדלו ,םתשלש ןיב תקולחמ
 הארנכ והוחכשד והיניב אכיא אמית יכו ; יסוי 'ר ונייה  'וכו ץעורל םהל ךפהנ
 'רכ איתא 'וכו ץערב רמוא ןחנ 'ר וללמ רורב ימלשוריה יתפש אה , ושורפמ
 . רבע בתכ ונייהד םיסנ השעמ ן"יע הרות הנתנ ץערב ר"מ יול 'ר רמאו ,יסוי

 רהנה



 טצ םלוע חנ קרפ ימי
 תרמא יאו , 'וכו הרות חנתנ ירבע בתכב ךומסב רמא ארטוז רמ דועו | , רחנה
 תרמא יא אלא , אנת יאה יכ רמאד ארטוז רמ אוה ,  יסוי 'ר תעד הז אמלשב
 , וירבד תא ןירתוס יאנת והלוכ אהו ךימס אק ןאמא ,ל"ם 'רכ ימנ יסוי 'רד
 רבע "בתכב הלותד ל"פ ורבל ןהנ "'ר תוחפל וא ןהנ 'רו "38 כ ירה
 / . הנהנ רהנה

 ב"פ ןירדהנסב ןניסרגד תרכזנה תקולחמה שי םיארומאה ןיב ןכ \מבו
 ירבע בתכב לארשיל הרות הנתנ הלחתב אבקוע רמ אמיתיאו ארטוז רמ רמא
 , ימרא ןושלו ירושא בהכב ארזע ימיב םהל הנתנו הרזה , שדקה ןושלו
 ירבע .בתכ תוטוירהל וחינהו שדקה ןושלו ירושא בתכ לארשיל םהל וררבו
 םש רמא ארסח ברו: , כ"ע יאתוכ ארסח בר רמא תוטוידה ןאמ ,  ימרא ןושלו

 ונייהו ןידמוע ויה סנב תוחולבש ך"מסו ם"מ |, ק"פ 6 הנובה 'פ תבשבו

 םינושאר לש ןתרות יול ר"א ק"פ הלגמר ימלשוריב אצמת כו .  (*ירושא בתכ
 יתעדל הז רואבו , כ"ע םותס ךימס אה ,םוהס םהלש ס"מ אלו א"ה אל היה אל
 ג"י לש תויתואה תורוצ רפס יתא ונשי םג יתיאר  יכ (וחסנב תועט ןיא ,םא)
 ןכותבו , םנובשחל ט"'לקה תנש םפדנ האיואפמ ואיסיט חאל תונושל \

 יסרוס וא הא"ירוס ונייה) הא"יריסה יבשויל תוגוהנ ן"יתיב א"פלא ינימ 'ב ואצמנ
 א"ה שי הגוהנ רתויבו ,  לארשי ץראמ םתויה תערי רשא (הלעמל  רומאכ
 םידוהיה 'תביתב יכ יול ר"א ןבלו , 3:0 הזכ םותפ ם"מה ןכו = ₪5 הזכ םותס

 ןיגהונ ויה אלש רמולכ | , תומותפ הלאה תויתואה יתש הב ויה אל םינושארה
 , הא"ירוסב התוא ןיגהונ ויה ומצע יול 'ר ןמזב ןכ רחא רשא , תאזה הביתכה

 ארסח בר רברכ ירושאה :בתכה ןיגהונ ויהש רמולכ םותס ך"טסה היה לבא
 תירושאב יכ הנושארה ם"מה לא זומרי םותס ם"מ אלו רמאש חמו ,  ונרכזש

 ןיא אלה ,המותסו תחא קר הל ןיא תיירוסה ךא המותפ תהאהו החותפ תחאה
 יכ רמא הזלו , שדקה בתכל קר ך"פצנמ תויתוא עדונה יפל בתכ םושל
 ןהנ 'רו יפוי 'רכ ארטוז רמ ירה .  דימת המותס ם"מה התיה אל םינושארל
 י"רה םינורחאה ןיבו | , אליעלר 'רו ןועמש 'רכ יול 'רו ארסח ברו ,  רומאכ
 א"בטירה םשב תופסותה ילעבו ,  'זנה יסוי 'ר תערל הטנ  ו"יפ 'ג רמאמ ובלא
 םיסחימ םהש תמאה ימכח לש םירבד המכ חכמ ב"פ ןירדהנסו הלגמר ק'פ
 םושב םניא ,םש םהל תואצמנה תויארה רתיו תויתואה תורוצל םינוילע תודוס
 לא ארוקה התאו ,ירושא בתכב קר יניסמ הרותה ןתנה עומשל םיבוא ןפוא
 , המה םישורקו שבדמ םיקותמ יב םתוניעממ ןוששב םימ בואשל ךילע דבכי

 ןכו |

 "םריפו , סלנוכונ כתכ לדסמ כב רמס תורכע כפכ יסמ | : םסונס (ןטק גלרפ 'ד) וכלט רמגכ (*
 תוזוזפו תועימקכ ןיכתוכט ןתומ ןיעכ תונודג = תויתופ סשנוכי) | , רסנס רכט .ינכ לט ילכע בפכ = : לזו

 ; ע'פו ו'לפ םוכ ליעל ןייעו . כ"
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 ארירש בר םינּואגה ירבד אצמת ר"ע ןמיס ר"'קשאלא השמ 'ר תבושתב ןכו
 ל"ו ם"במרה ירבדו . הנתנ .ירושא בתכבש הכוראב וחיכוה רשא יאה ברו
 = אלא , תמאב הרות הנתנ ובש ירושא בהכב בותכל רוסאו : הנושל הז הבושתב
 םהיתורגא םנמא , הזמ םירמשנ םתויהל לארשי וזז אל םלועמו דבלב שרקה יבתכ
 , ירבע בתכב 2 .שדקה ילקשו תועבטמה לע ןיקקוחש המ לכו לוח ירפסו
 ידכ רחא בתכ ולכ רזחש דע תויתואב תורחא תורוצ םידרפסה וגהנ הז רובעבו
 םנמא : ל"זו בתכו םייס ר'קשאלא  אוהו . כ"ע וב שמתשהל רתומ אהיש
 םויה דועו ,ירבע בתכ ותואב םיבותכ םהירפס לכו םהלש ת"ס םייתוכה
 - תומימ בותכ םכשב ת"ס םהל שישו הרות הנתנ בתכ ותואבש רמול םימצעתמ

 ו"טמ תיעישתב ותמדקהב ל'ז ירופא םכחהו . תובר הלאכו רזעלא ןב סחניפ
 ןויעה .'יהיש + ל"זו בתכ הרותה רומלבי הריבזה תא .ביטהל תולגוסמה ויכרד
 וב רשא אוהו * , ויתויתואב רשואמה ירושא בתכב בותכ רפסב ארמגהו ארקמב
 המוח הז ונושלו , תמאה אוהו שודקה וניבר תעד לע תיהלאה הרותה הנתנ
 רבדב תקולחמ םוש לפנ ךיא יתממותשה תמאבו  ,יגילפר ללכמ הכלה םרמאל
 והמ , יניסממ השמל הכלה ך"פצנמ 'זנה הלגמר ימלשוריב ורמא ירהש הוה
 רירגפ םויב השעמ , םיפוצ ןילא ןוניא ןאמ , םיפוצה ךל וניקתהש המ ך'פצנמ

 רפוס רשא השעמ אוהש , 'וכו תוקוניתה וסנכנו רעוה תיבל םימכח וסנכנ אלש
 יאשר איבנ ןיאש תוצמה הלא ביתכ אהו ושקהו | , יבתב לכ קרפ ארמגב .כ'ג
 תויתואה הלא הנהו ,כ"ע םודסיו ורזחו םוחכש וצרתו , התעמ רבד  שרחל

 4 תירושאה הביתכב קר ימראו יברעו, ירבע בתכ םושב םאצמת אל תולופכה
 ? הב וקלחנ ךיא םורסיו ורזחו יניפמ םנתנה רחא םוחבשד ןכ םא  ,ונרכוש
 ןיבתוב ןיא .ורמא לע . א'פ ל"ז ם"במרהל ןיליפת תוכלה ךינפל חקת יכ "יהו
 קרפב וניתובר ירבד המכ תוהגהב הארת , ירושא בתכב אלא תוזוזמו ןיליפת
 תורוצ לע ןיריפקמ םהש , םתלוזו ר"בו הניגחד 'וריו הבר ץמוקה קרפבו הנובה
 ת"יבו ,ה"יחד אגגל 'יל ירטהו א"הל אגת היל תיא ט"מ ןישרודו ןילאושו תויתואה
 הזה שורדב םיתואנה םירבדה רתיל ףרוצמ רשא ,המורכו :ןיצקוע ינש ול שי
 הרותהו תוחולהש םימחבו תמאב עירכהל ונתוא איבי | , ונרכז אלשו ונרכזש
 יתכוה המכב ורמאש יסוי 'רלע יתהמתו .ונתנ ירושאב םא.יכ רחא בתכב אל
 מ"בר :י"פ .וילע ורמאש ןתנ 'ר ןכו ,הזה רוערעב ליחתה ךיא ומע וקומנר
 רמ םג , ד"ב .באל והוראת חישמ ןהכ קרפבו אנירד אקמועל תיחנו אוה אנייד
 אלה . , הזה רגתב וסנכנ ךיא םיארומאה תישאר בוקנ אבקוע רמ אמיתיאו ארטוז
 חנויו ,  וכומסיש המ לע םהל ןיא םירכזנה תודוסהו םיקודקרה לכ והדיד אבילא
 יבטח ואל ארטוז רמו ןהנ 'ר אלה 0 י"שר תערכ יסוי 'ר ירבר ושרופיש
 לש וכות יכ יניעב רקיהעש יפלו ? הככ רמול םאיבה הז המו ווה אמגאב ינק
 תרשע רבד לע הל"יצ רמ ל תרגאב םירצונה לא קיתעמל יתאצמ ןומר

 תומש
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 רמא .היוהה םש לע יב =, ג'לפ ןתנ 'רד 4 תובאב כ"ג  םירבזנה שדקה תומש

 תירושא הביתכב םש םתוא רציו ץיצב תוקוקח ויה ו"הי הלא ויתויתואש

 םג ןידה .ןמו , יסוי ר"ב רזעילא 'רכ ימורב ץיצה האר | ילוא , תרשואמ

 תויתואה ןיגהונ ויה ןומהה ןיבש כ'ג חנויו . ינש תיבָב שרחמ והואשעש [? כ'ג]

 יאדו -עדונה ןושארה ץיצה תנומתמ וב ורס אלש קפס ןיא , רהנח רבע לש

 , שדקה יבתכ רתי לכ לע . היאר חקלת ונממו תוירושאה תויתואב םהיאיבנל

 ילעב תישק ורכז ירחא ךל חלש תשרפ הרותל ושורפב ףיעוש '] םכתה הנהו

 ם"מ רמאממ ,  הרות .הנתנ האנוביל ירבע בתכבר רמואה לע ג"כ קרפ 'פותה

 הז תא ל"ז ם"רה ץרת רבכ םדובכמ ץוח : ל"זו בתכ 'וכו תוחולבש ך"מסו

 םהש | , לארשיל ןהנו השמ בתכש הרותה רפס לע איה הנוכהש ורמאב

 שדקה ןושלו שדקה בתכב ושמתשי אל ןעמל ירבעה ןושלב םמצעל והובתכ

 התא םא ךא , א"בטירה םשב הלגמר ק"פ תאזכ רכז .ביבח '] ברה םג , ב'ע

 םולש 'זנה רבשה לא הלעת תואפרל יארכ הזה לפתה חיטה בושחת ארוקה

 'זנה המיתה אהיו יל ןינה אל ןיד ןמ לכ הנה ינא , ךירזועל םולשו ךל

 ונרכוש םימכחה יניע = ןיבמ רפע הלגתיש וא ,והילא אביש רע חנומ

 | " , וניתמ ויחישכל

 . שרקה ןושלל רשא םימעטהו .תודוקנה תומדק לע

 'ר וניתורודב לודגה .קדקרמה ונאצמ םימעטהו תודוקנה לע םלואו מנ קרפ
 תעה לע רקח 'ג המדקה תרוסמה תרוסמ ורפסב יכ רוחבה והילא

 םישנאה בור תעד יכ רמא , תונוש תועד איבהו שדקה יבתכל ומשוה וב רשא
 תרות רפסב וארקיו רדומה : ןיב ןיא קרפ ושררש הממ ארזע ימיב ומשוהש אוה
 הז ארקמב וניביו ,םיקוספה ולא לכש םושו , םוגרת הז שרופמ , ארקמ הז םיהלא

 ורמאב םתיאר החד אוהו , כ"ע תורוסמה ולא הל ירמאו , םימעט קוספ
 הרותה תא וארק וירבחו ארזע רשאכש אלא ונניא םירכזנה םירברה ןמ ןבומהש
 םיקיספמ ויהו , םנושל זא .היהש .ימראב הפ לע םהל הומגרת , לארשיל

 רשא םימעטה ויהש אל השממ םלצא לבוקמה יפכ קוספל קוספ ןיב ןתאירקב
 ףילחהל ןיאש בתכ לעפתה ןינב ףוס ולש 'לולכמב רשא יחמקה לעו .ונריב
 ינקתמ לעפנ ןינבב םש ול ונאצמש ירחא ,יניסמ השמל ונתנ רשא תועונתה
 איה רכז רשא תועונתב ותנוכ יכ ןיבהל תואיש רמא | ,'וכו שרפה ומש דוקנה
 ארוקה תיירוה רפס לעבו רדמסה רפס לעבו . ןמצע תודוקנה אל תורבהה
 ארזע רזחו םוחכשש אלא יניסב הרותה םע ונתנש ורמא ןדקנה השמ 'רו
 םוש ילב 'יה השמ בתכש הרותה רפס יכ ורמאב םתרבס החד אוהו . , םדסיו
 ימיב ומשוה םימעטה םא קפמ תצק םש תוחצ רפסב ע"א םכחהשו , םעטו דוקנ

 רחא םישנא ויהש רמול הטונ רתוי הארנ םינזאמ רפסב  םגו םש םלואו , ארזע
 ארזע
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 הרבהה יכ ורמאש המ םע 'ג רמאמ  ירזוכהו  םיתפש חצ רפס לעב ןכו | , ארזע
 םהש םימעטהו תודוקנה יכ םהירבדמ הארנ  ,יניסמ הרפמנ הנוכנה האירקהו
 אל יכ ,  םיבר וא דיחי היהש הזיאמ ןכ ירהא רע ומשוה אל אמלעב ןמיסל
 תוערה לכ תובקעבו . וירחא ותְלוז וא ארזע םמישמ תויה ונימאה םא שרופ
 הלודגהו ,ארמגה תמותה רחא דע ומשוה אלש ותרבס תא בתכ רוחב אוה 'זנה
 םוש לע תושרדמו תודגהבו ארמגב ל"זר ירבד לכב אצמנ אל יכ ויתויארבש
 תרופמלו ארקמל םא שי ל"ז םרמא יכ שרפו | , זמר אלו רכז אל םעט וא הדוקנ
 הנוכה ,היל ןניקספ אל ה"ערמ היקספ אלר קוספ לכ הלגמד ק"פ םרמא ןכו
 זאמ תודוקנהו םימעטה ואצמנ םאשו רפא יפכ הפ לע ןידמול ויהש המ לע
 תומש תויהו | , רכזל רכז שרפה לע ארתבר ק"פ גרהנ באוי לש ובר היה אל

 המ : יכהשממ ונהנ אלש הרוי 'וכו קיפמ םופ אלמ לוגס ירצ ןוגכ םוגרה ןלפ

 האירקה ודמל רודו רוד לכבש ןימאמ אוה ללכבו | . יניס רה לצא ימרא :ןינע
 םהירפס תאירק לע רמאש ומכ ,םימעטו תודוקנ ילב לגרהה רצמ הנוכנה
 רע ,ינואיל ריפפאה לא ינאייטירפה תאמ וימיב ואבש םיירלכה

 דאמ םיאיקבה אירבט ישנא ונייה תרוסמה ילעב ימיב .ארמגה .תמיתח רחא
 , קדקרמה הנוי 'ר םהילע דיעה רשאכ םירוהיה ראש לכמ ןושלה יחצו ארקמב

 כ"חא הנהשנ םימעטהו תודוקנח תומש ז"כעו , ררסה לע םונקתש ויה םהו
 דע , והיתוכדו םופ אלמ םלוחלו רבש קריהל ארוק שי יכ | , תורורה ימכח ןוצרב

 ל"ר ,םוגרת הז שרופמ ל"ז םרמאש המ יפכ יתערל םנמאו . וירבד ףרות ןאב
 וניקרפב ונחכוהש ומכ םהילא זא םימסרופמה םירפסב םוגרתה םהל ובתכש
 ןבוי 'זנה םרמאמ רתי ןכ ,םוגרת ןושלב הבותכ הרותה םהל תויה םימרוקה
 = כ"ג ונאצמת 'זנה םירדנ רמאמ יכ דועו . םיקיספמה םימעטה םהל ונייצש
 ולא לכש םושו 'וכו וארקיו : הזה : חסונה יפכ [ר"פ הלגמ] 'סמד ימלשוריב

 ישאר ולא א"יו םיערכהה ולא א"יו תרוסמה הז ארקמב וניביו ,  םימעטה

 ארקמב וניביו םימעטה ולא לכש םושו ורמא ו"ל תשרפ ףוס ר"בבו .סיקוספה
 ןירפקד ןנבר ,  תויארהו תוערכהה ולא רמא אנוה 'ר , םיקוספה ישאר ולא
 םימעמטה ולא ורמאש הלאה תונושלה יכ קפס ןיאו | , כ'ע תרוסמל ןכימ ורמא

 תרוצ לע איה ל"ז םתנוכש ןימאהל רהוי םיטמ םה | , תויארהו תוערכהה ולא
 ארקמל והינודא '] המדקהב יכ ש"כ ,הרבל הרבהה לע אל שממ םימעטה
 תוקלוח הרוסמהו ארמגהש ,  תויאיקב המכמ  חיכומ ותויה אצמת הלודגה
 . תוזוזמ םשגלפ םישגלפ םריבעמ םיריבעמ ןוגכ אלמהו רפחה לע תומוקמ הברהב
 . ונתרות ירפס בותכנ ןאמד אבילא קפסה ריעמ אוהש דע ,  והיתוכרו תוזזמ
 ארמגה ךרדב קיזחהל ונל שיש עירכהל הארנ אטהיר םופל יכ תויה םעו
 ילעבו י"שר םילודגה םירייתה ינש ןמ תומוקמ רכוז אוה הנה , ונילע תלבוקמה
 הרסמה יכ ןמאיש המל הזו , ארמגה דגנ הרוסמה לע םינעשנ םהש 'סותה

 תלבוקמ
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 ןיא אוהה תרופמהש 'ומכ כ"או ,  תורוסמה ולא ורמאכ ה"כ ישנאמ תלבוקמ
 םירבדה רתיו תוערבההו םימעטה ןכ , בתכב לבא הפ לע והורמאש ןתנוכ
 ירחא , ונרכוש הלאה תוגשהה ירעלב ךא , ורמאנ בתכבש  אוה יאדו ורכוש
 דגנ תאז יתער תויה חיכויש ימ רמאו הנושארב עיצה ומצע והילא 'ר אוהש
 , סעמ רוחב ךיניעמ רפע הלגי ימ ול רמאנ ,  םנוצר ינפמ ינוצר לטובי וניתובר
 ותולצנתהש ןפואב: רוכזנ רשא םילבוקמה ירפס וספדנ אל ונמזבש תויה םע יכ
 ריהבה לכ תעמוש ןזאו האור ןיע םיהלא ךורב הזה םויהכ אלה | , תראובמ
 ןב אינוחנ יבר תולועפמ הצוחה ואצי רשא) תוהלאה הכרעמו ןינוקיתהו רהוזהו
 תורוהט תורמא ןז לא ןומ םיקיפמה (הנשמה רובח ינפל ותעיסו י"בשרו הנקה
 וניבר האר . המהמ עדונ רשא לככ ןהומשו ןתרוצב םימעטהו תודוקנה לע
 הז .ריהבה םשב ואיבהש תומשה תכרעמב טייחהו חלשב תשרפ ייחב
 אפוגב ייחד אתמשנכ השמד אתיירואד אתותאב אתדוקנ ןימד : רמאמה
 לכל תיל םירישה ריש  רהוזבו .  ("שניאר ל" 8 62 2,

 ארטס יאהלו ארטס יאהל אלטנל ושר ןוותא = 3 לס עכורמ ןגכ עכולמל לשפה
 אשפנ אלב אפוגכ והלוכ ,ןוותא , "ידקנב רב יפו ,יפסכ | סעוכיר  וגכ  שלונע
 . הימויקב םייקתא אפוג אה ידקנ ןיתא רכ יסמו . יטסר ל לנוגע וג3 סעוככ

 יתחש יא ו ינוכי ר קסייכופכ סדוקנ ןידס ללוגע וסינ
 0 , נוגע וסנוכ וסנילד סשמד
 רתב ןיגהנתמ ןיליא ןישפנ ןוותאו  ןיחור ןידוקנו - שנוסד פוגב ייקד ססמסנכ סותסכ
 ת'או :.הובג לעמ הובג יב רע 'ובו | ןיליא כיס " ןיסמל 0 רטפמ נד
 תורבהה אלא םניא ורכזש ולא םימעטו תודוקנ "ל ְ , ללו = סונכ מייק לד
 - . 4 - תורוקנ 203 = קתכְכו סרטו | ?למיפו
 רפסב יזח את ,הפ לע דומלנ רשא תוקספהו דוק ןידס | סיתוכ |. םתממכ

 האשימח אנוקת ויקלח רתי ןיב יכ 'זנה םינוקיתה רטפל ללו לדוקנכ פופ ימייקתמד
 '. /י 1
 קוספ תישארב : רהוז ןכו , ירס ינמה אנוקהו ל 65 סרטו ומ לקכר ףח)מל
 6% טו 00 ו ,, לכו סלוגע 5דוקנ לכו לה וקנ 3

 , עדי םדאהו קוספ הנומ"ירק סופד רהוזו , םדא םדוקנ ןודסו . ןוסייס ןוכיסו %דוקככ

 תודוקנה תומש םיבותכ םה הזמו הזמ יכ 5פוקס ידס) וכוס  ךרד 2
 , 0 כיקכד די דיפו ןכלקס םיכ ידי לע
 תחא אל ונלצא רשא ןהרוצב ןלכ םימעטהו לרב כ דויס 'ס) םומינ םיכ

 ארדיאה ךפס םשב טרפבו ,םיתש אלו קנוכו ,כ'ע דפש 'ס ןניסלס '
 טייחה .כ'ג םאיבהש המ יפכ ארפסר אתועינצו | ['כמל ירכדמ .סנגיכס ספזס פפיסס
 סנוע כוקכס לפי סרקיו 'פ | םסכ

 רמאו , תומשה תכרעמ 'פ תוהלאה תכרעמ לע ם5 רנרסכו ₪ 658 סוסינ חור 080006 ו ו , 4 ו

 תודוקנהו הניבה תריפסמ ואב | תויתואהש  ויקודוס קש םלפמס | וילע סשכת
 . המש בותבה לככ רתבהמ םימעטהו המכחהמ ילד ליכסט סיניע סריפמ רפס לעב
 י לוטבה ראובמ רכ דיכ ו -. , / לככג גלו = . ונלכז | עפ .ריסכס
 רי ה קודוקנס .סומדכ סלול א
 םימעטהו תודוקנהש | תוחיכומ  םידי ונל שי ,  קעכולמס ב הכיקכס קלעמו

 םהינימל ךיסו
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 רבע כתכּכ 55-סכופ סנפנ סכ ךילו תמיתח םדוק דבלב אל ואצמנ | םהינימל
 ו'לכ  וקטרקז< תעדס יפכ לסל .ומצע אוהו הנשמה רובח ינפל םג לבא , ארמגה

 ל .יתינענ רמאי רומא םויה רמע ונמע םא
 . ירבעה אוהש שודקה וננושל תויתוא לא תודוקנהש םירמואה תועד םג

 יתעד רצוקל הארנ , וארבנ אלו ווה אל ןכל םדוקשו ארזע יַמיב יניסב ושרחתנ
 לכ" לע רוקחנ רשאכ הנה יכ .שופחה שקיהב תמאתי הזו ,המה לבה יכ
 םא ,  תורבההו תולוקה .ינמיס ןהיתויתואל שיש אצמנ תועדונה תונושלה רתי
 ןכו * ,וניתוצראב ינויהו ימורהו  יקלטיאה : ןושלב ערונה יפכ שממ תויתוא
 האל | תונושלה אובמ רפסב יתיארש המ | יפכ ונא"יסרפהו וקינ"ימראה

 עצמאבו הטמלו הלעמל םינויצ וא םיוקו תודוכנ וא ,זנה וא"יסימ

 ןימבו . ונמיה ושבתשנ רשא .וירחא  ימראהו יברעהו הלחת': ירבעה ןושלכ
 תודוקנה תא תובר םימעפ טימשהל וב םידמולמה םעה לא לקנ היה הוה ינשה
 הצוחה לכ האריו יתיאר אלה , םתלב ויהנ םעבטב םהש אל 'זנה םינויצהו

 . .ילעב  ונהנש המ יפכ םינויצו תודוקנ יברעלו ימראל שיש 'זנה אובמה רפסבי

 ונאצמנ ונמיה תוחוקלו. ירבעב תומרתמ ןתויהב ןידה ןמו ,  המהה תונושלה
 - רומל ונל ןיא םלואו  ,םדק ינמ תודוקנה ול ויה אוה םגש וילע ןהמ ןירמל
 , ירקב אוהש הממ ימצעה לעו רדסה ןמ אצוי והארנש הממ רדוסמה לע רמוא
 תולמה רובהל תויתואה תא איצמה רשא ןושארה םראש לכשב בשיתי ךיא יב
 לידבהל \ ארוקה לא םינמיסו םינפוא איצמה אל , שדקה ןושלב תותואנה
 , לכ תויתוא ןכ יכ .הנה . המורכו המלשו המלשו המלשל ּהמלש ןיב ריבהלו
 תודוקנב וא תוילוק תויתואב םא ןהיתורבה ינמיס ןתישארמ ןהל ורדוס ןושל
 תודוקנ ןהינמיס רשא תונושלה ןכ רחא יכ תמא | ,רומאכ םינויצו םיוקו
 וטימשי ,  םהה םינמיסה ילב אורקל ןינעה תנבהו 'לגרהה רצמ םהל לקנו םיוקו
 - רשא הלא ונירבד תצקב םישוע ונאש ומכ.ךרוצה םוקמב יתלוז םימעפל םתוא
 רשא ה"ערמו , רשויב הנארקת ןעמל תויתואל תודוקנה ליטנ תוקפוסמה תולמב
 , קפס םירבדה תצקב לופנל ןכתיש המ םע תולוקה ינמיס ילב .הרותה תא בתכ
 לע תרוסמה םע קר היתוצמב םדאה ןנובתי אלש הצר יכ הזב ול היה לודג םעט
 הטושפה האירקב םג השמ ליאוה ןכבו 'ב רמאמ ירזוכ םכחה בתכש ומכ ,הפ
 תויהב ש"כ .,.הרותל םינפ םיעבש יכ ערונש המל ףרוצמ ,  ונממ ליחתנש
 תמא לש הלבק ונריב שי : ל"זו הרותל ושורפ תמדקהב ל"ז ן"במרה בתכש המ
 , 'וכו רחא ןינעב .תומשל תוקלחתמ תוביתהש ה"בקה לש ויתומש הלכ הרותה יכ
 תואירק ינפואב לגוסמ ותויה ורוה תמאה ילבקמ לכ ארונהו רבכנה םשה טרפבו
 . הנאצמת תואירקה רתי לכ אלה תחא האירק ןפואל הירבד ולבגוה םאו , תובר
 םחלה יתש 'פ םרמא הז לע קרצי הצילמ ךרד יכ רע ,  הינפמ תוחדנ
 אל םלוא .תרבשש ךהכ רשיי רמאנש הרוסי והז הרות לש הלוטבש םימעפ

 לָכב



 בק םלועשמנ קרפ: ימי
 םירפסה תצקב םהינימל תודוקנה ובתכנ .איהה תעהמ םגיכ שיחכנ תאז לכב
 גו תבתכו רמאנש , ררמסה לעב .רבדכ םינבאה לע טרפבו ךרוצה לככ
 תפש לע םש ול םראבי ימו םניבמ ארוקה היה אל רוקנה יתלב רשא בטיה ראב
 ןברח רע שורקה םנושלב ןומהה ןיב םג רבדל .לארשי רימתה/ יהיו ., לחנה
 ןכתי התאירקו הרותה תא םבזעב ש"כו , םדוקה קרפב ונרכוש ומכ ןושאר
 הבותכ הרותה תא םהילא ובישהבו , ארזע אבש רע היתורוקנ- וחכתשנש
 םג ריזחה ,רומאכ ןומהה ןמ חכתשנ"הרותהו אוה לבב תולגב רשא ירבעה ןושלב
 םגימראה ןושלב דוע רברל ינש תיב ימי לכ םרימתהב ז'כעו ,  היתודוקנ .ןכ
 יכ םיעדונ יתלבו רופחו ךולה םהה תודוקנה ויה = , ונחכוהש ומכ הרותה ירבדב
 תצק לע םא אלפתהל ןיאש ןפואב | ,ונרכוש תמאה ימכח טרפבו םיטעמל םא
 םיבוט יכ .ארוק התא ךאיה יחא ב איההכ םתצקל קפס לפנ תולמ
 תודוקנה ןוזח ןיאמ לאושה .'פ הירומלת רקיאד ךרע ןב רזעלא 'רו = , 'וכו ךידוד
 : ןושאר תיב ימיב .באויל רשפא כ"ג היהש ומכ ,םבל היה .שרחה ארק ץרפנ

 ארמגה תמיתה ירהא יכ דע | , רכז תא החמת תאירקב ארתבר ק'פ וקפתסה

 תושעל בוט יכ ואר , םועדי רשא םתלוז וא אירבט ימכח (רוחבה בתכש ומכ)
 , ארמגה תמיתחב לבב תבישי ושעש םיררגה ןיעמ הנוכנה האירקה ינפוא לע
 וניקרפ תצקב ונרכזש המ יפכ םידעומה ינוקת לע י"אב וניד תיבו ללה 'רו
 ותרותב ונל תתל ונתיראש לע ותלמחב הבוט הבסנ התיה 'ח תאמ יכ , הלא
 --- . תלפונה רוד תכס תא םיקיש םידוד תע אוב דע הנעשמו ןעשמ ויתוצמבו
 ,ו"נאי יט"ירפ תנירממ םיאבה ןמ-'זנה רוחבה איבה רשא תודעה לע םלואו
 קודקדה לעב ינומלפ יכ עד | , םעטו דוקנ ילב ימרא ןושלו רפס ןיארוק ויהש

 , נ"אי יט"ירפה ןושל תויה שיחכהל םש ותמדקהב וירבד ןנוכ יתרכזש ימראה

 הא"יסאה הצקב תיחרזמ תחא ודוה שיש עד רמא יכ , ןפוא םושב ימרא

 הק"ירפאב :תימורד תרחאו , ונל רשא רודכה יצחב תלבגנ יתלבו ראמ הקוחר

 ברעה ץרא תעוצר ךא יצ"יליפ .האיב"אראל .הכומס ףוס םי .החרזמב .רשא

 הכלממהו , שוכ ץראל הברעמבו םירצמל  הכומס איה הנופצבו = , םיתנב

 בותכה לע ל"ז םה םא עדוי ימו , ונ"אי יט"ירפל איה ראמ דאמב הבחרה תאזה

 אלו  ודוה תוצראה הלא יתש רברב אדח רמו ארח רמא רמ שוכ דעו ודוהמ
 יכרדל םיטונ םה תודוקנב ךיא הארהו םהיתויתוא רייצ םכח אוה םשו ,  יגילפ
 םאו , קרוש ותויה ןבוי עצמאב תואה ןימימ הדוקנ םמושב יכ ונייה ,  ונבתכ
 םיכררה לע ןכו = ,,םלוח הלעמל םאו קריח איה הטמל תואה רצב היהת הדוקנה
 אלו רוחאל תארקנ םתביתכ ז"כע ,  האירקה ינמיס לכ םהל שי" הלאה
 תורחוימ תויתוא תורוצ םש םהל הארת דועו ,  האיל"אטיא לש התואכ םינפל

 וזו - תוארקנ ןתויה עדוי רבל הרוצה תניחבמ , רחא דוקנ ילב רשא
 םלוח קא
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 הלאה תורוצב םיבתכנה םהירפסו , האמ ךס תורבוע םנה ןכבו , המודבו םלוח
 ומישי עלבנה תואה ןמיסל קר , רוקנ ילב וארקיש
 2 םש בתכש תולמ תצק ןיבו .  היתחת | הדוקנ
 \\ יניעב רקי ןתמועל .ימראהו ירכעה םע  תפומל
 רמאי ירבעהש המ יכ , הכאלומא : תאז ךהוארהל

 א ומ אל  הכ | ןנ"אייטירפ  אוה | אהלא ימראהו הולא
 ינב ץוקש ךלומ יתערל ונייהד הכאלומא רמאי
 , ינומע רג האודנה הדוהי , רהשה תלפת קרפו לרעה קרפ ונאצמש ש"כ , ןומע

 ימראל זא ירבעל הוטונ 6 תצק םהל .שי , םש בתכש םירברה יפכ תמאבו
 יכ םיהלא יגנח : םנושלכו םבתככ איבהש הז קוספ הארת אלה , םיטעמ ךא
 םיתש קר הלאה תולמה תרשעב ןיא , ךרבע שפנ חמש , םויה לכ יתארק ךילא
 , אקישפנ םירמוא םהש שפגו , ולכ ורמאי סהש לכ ונייה  ,ירבעל תצקב תוטונה

 ןיעל .ןיארנה: וירברמ .ללכבו .ךרעו  ןוימד םוש ןיא  ןתיראש .לכב ךא
 , תימרא הלא לש ןתביתכו םנושל תויה ורמאב וגל שהכ רכזנה רוחבהש ררבתה
 אברדא יכו , םעטו דוקנ ילב םיארוק םימעפל םתויה םעט ונעמש ןיחרוא בגא ןכו
 , ונלש ןיעב תודוקנ םהל שי

 הנוכנה האירקה דומלב תוחרכומה תורוקנה לע :אוה הז לכ הנהו
 סינינעה תנבהל תוארפרפ אלא םניאש םימעטה ספא . הב םיליחתמל טרפבו
 רשפא לבא ,הנהכ םינומדק ויהש טילחמ ינניא , החכשה דגנ רור"אלבו

 ילעב רבד הזחת התאו | , ונינפלמ היהש יתמ תורודה ןמ .רורב ושדחתנש
 לא רזעל תוינשמל םג תוניגנה ןיגהונ ויה םינומרקהש הלגמ ףוסב תופסותה
 יתיאר | , ידי לע םירפס תצק קוקז רבע רשא םימיה רבכשב ינאו . הריכזה
 םג .םיקיספמ םימעטו תורוקנה םע הנש ק"תמ םינומדק םהמ םירפס ינש

 הסדנהה תמכה םירימלת הברהל דמלמ ירצונ יתיאר , איי"נולוב םידומלה םאב
 ךרוצה ןמ רשא הז לע הז םיכומה םירפסמה םר לוקב םמע מ היהש
 ותויהל רחא ןדפ לע שיטפב הכמ היה םעפב םעפו ,הפ לע םתערל
 יכ תמאו , חומב הנהה תוירזה עובקל הבאלמ רמג ילצא זא ןויסנב
 יניסמ ולבקתנש ןכתי רומאכ תודוס םהל םג םיפחימ םילבוקמה ונתוארב
 המה סא םדא תובשתמ עדוי 'ה , ונלשמ ימ תאצמה ןכ ירחא ויה םא יב
 קרפה שארב ועצוה רשא םימכחה ירבד לכ הז ונכרד יפל יכ ירה , לבה
 < , ארמגה תמיתח רחאו ארזע יטיבו ,יניסמ ונתנ תודוקנהש ורחי וקדצי
 ולאכ  ןומהה ריב םלבלבתה וא םחכתשה ירחא וא םשרחתהב וארנש ונייה
 םע תורדוסמ  ןתויה ונל הארנש המ םהמע קרצי םגו , ונתנ אוהה םויה
 רברכ םודפיו ורוחו םוחכש ד'ע דימת לכהו , תישארב ימימ בתכה תויתוא
 םימלועל היה רבכ אוה שדח הז האר רמאיש רבד שי ןויסנ לעב םכחה

 רשא



 ו

 נק םלוע טנ קרפ מי
 ייריחב רבד אוה שדקה חור ילב תומשה ת\אירק רשאבו .ונינפלמ היה רשא
 םינינעה לע קר םהילע אדיפק ןיא וירפסמ תומוקמ האמב ונילאג םכחה רבדכו
 .הדוקנה .םידמלמהו  תולילגה תונתשהב םא ויניעב השקי אל ,  םב הצרנש
 םלוח .םופאלמהו רבש ותלוז הנארקי קרית רחא םכח לצא ארקתש
 ןיב שרפה םיינשה םישרשב ףאו קודקרה יכרדב םג הארנ אלה | והיתוכדו
 ינאמב םהירבדו דחא םותח לא ךלוה לכה זו"כעו , תפרצו ררפס ימכח
 | . דחי .ואשי םירישהו תוצילמה

 הזה שורדה תצקל תואנ םירצונל .קיתעמה .לא יתיארש .המ הנמאו
 יב אוהו . ונדיניש יממ תמאה עמשת  יכ לע ןעשנ  ךילא רברמ לדחא אל
 ררבתי תויתוא ב"כ םידוהיל תויה הנה : ל"זו בתכ לאומש רפסל .ותמדקהב
 ואצמנ ןכ יכ  ,םנושלל ראמ בורק אוה רשא םיימראהו ינא"ירוסה ןושלמ כ"ג
 ,וררפנ ןתרוצב יכ םע :םידוהיל ןנשי רשאל ןלוקב תווש תויתוא ב"כ םהל םג
 ךא רכזנה תויתואה רפסמב השמ תרות ןיבתוכ :םייתוכה םהש םינורמשה ןכו
 תיבה תונבה ירחא רפוסה ארזעש אוה ערונה ןמו , ולדבנ ןהידוקנו ןתרוצב
 .ונמז רע יכ  ,םידוהיל םויכ גוהנה אוהש רחא בתכ תרוצ אצמ לבבורז ימיב
 םויה רוע םינויה ירפפ תצקבו | ,וניעב רחא היה םינורמשהו םידוהיה .בתכ
 ותרגאבו . םש כ"ע ונרכוש ןושארה בתכה ןמ תויתוא 'ר ןב םש אצמנ
 לא תינורמשה הביתכב א"הלו ר"ןיל רשא ןוימד תצקל יכ בתכ הלליצרמל
 תויתואב םינויה ירפסב םשה תא םיאורה םתצק ויה תוינויה ר"ויהו א"פה

 תחא הביתכ ןימ םינויל הנה יכ , ר"כע , "פיפ ותוא ןירוק רכזנכ תוינורמשה
 הלעמל הארנכ ירבעה ד"ויל הטונ ותרוצש א תאז איה י"פ תואה הנומתש

 ןיבה הנסה 'פ ותרורהמב ונ"יבוגביא ןומגהה בתבש המב לכתסת םאו . ו'נפ

 א"ההו ד"ויה קר ןיבתוכ ויה אל תושודקה תויתואה שלשמ המל | ותעד
 תלמ ןינעל ואי רג אוי א ותימעל רכזנה קיתעמה תרגאב הנהו -- .םימעפ
 שוחת לא :ל"זו בתכ םילש יארקנ םתצק לצא רשא םלש בקעי אביו
 וגהעש אוהטעמ | םירוהה יכ םילש ארוק שי םלש ארוק שי םא
 היטשפו ארהנ ארהנ .הבב הזו הכב רמוא הז ןכבו , תויתואל םיילוק םינמיס
 תואצמנ תמאב ויה תוילוקה תודוקנהש אצי הלא ויתומוקממ םינפה לכלו , ב"ע
 האור התא ןכו , טעמ תוגוהנ ךא רכזנה רוחבה תעדכ אלש ונמז ינפל םג
 םא , םיילוק םינמכ םעבטב םהל שי ינורמשה ןה ירבעה בתכה ןה יכ
 אובמ רפסב כ"ג הארנכ תולדבנ ןתרוצש םע םינויצ וא םיוק וא תודוקנ

 לכש לע תוחתופמה תולמהש הלעמל וניאר יכה וליפאו | , ונרכזש תונושלה |
 וק וא דוקנ םוש םהל ןיא לארשי לקש השודק  המילשורי ונייה שרקה
 לגרהה רצמ ןיבמה לע םיכמוס ויה םימעפה בורב יכ ירה ; עבטמה ותואב
 השענ ןכ ומכ היה הזה רברכו , ןהיתודוקנב תויתואה ןיבתוכ ויה כ"ג םימעפלו

 יבתכב |
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 םיילוק םיוקו תודוקנ . זאמו איהה תעה ןמ םג אצמה םע | שדקה יבתכב
 אצנ םרט ליכשמ ארוק ךעידוהל יתיאר וז םג , ונל רשא תוירושאה תויתואל
 '' רמאמ ירזוכה םשב רכזנה רוחבה איבהש ןושלה  יכ ,ולה .שורדה ןמ
 םוקיתעה רשא םהה = תועונתל תותוא םימעטהו םיכלמה עבש תומש אוהו
 השממ סוקיתעה רשא םישנא יתיאר די בתכ  ןומדק חסונב ; השממ הלבקב
 םה םירכזנה םימעטהו תודוקנהש אוה ותער יב ןיבהל רתוי הטונש ןפואב

 . הקל ףיסוי םכחהו , רבלב תונוכתה אל השממ וקתענ רשא

 שדוקה ןושלב םירבוחמה םירישה לע

 יניעב .רקי ויתועונתו = ויתויתואו שודקה וננושלב ירבד ירמ הנהו ם קרפ

 המ יפכ םינשי םג םישדח וב םירבוחמה םירישה רונצב כ"ג תעגל =
 ורמאמ ףוסל בורק רזובה רפס לעב יהלאה . םכחה יכ רמואו 4, המהש
 ארבסו הלכקמ תונושלה רתי לכ לע רכזנה ונגושל תלעמ תא ותוארהב ינשה
 ונימכת תצק ולדתשי רשא םירישה יכ רמוא רזג ,המש ול הארנכ
 תומלש תועונתה ילוקש םושעיש המב םינוגנה רובחב םתוא רבהל םינורחאה
 ןמ לבא ירבעה ןושלה עבטמ םניא עודיה לפכ םהינימל תומלש יתלבו
 הנקנה אוה יעבטה ורובח רשאב וילעמ םקיחרי ירבעה אברדא יכ :, יברעה
 םירכזנה םימכהה לצא בשחנהשו ,םינינעה לע םירומה םימעטה תאמ ול
 המ לככ תקולחמ םא יכ וילא ונניא רומאכ תועונתה ילקש רצמ רובה
 שורפב קחצי ןוד םכחה כ"ג הטוג הזה ותערלו . ונרכזש ומוקמב ךיראהש

 . :םיריש ינימ 'ג ואצמנ שודקה וננושלב ךיא רמא יכ  ,ידיריל אנ הרישא
 יבתכ םעטמ אל ונלצא םויכ גוהנה םיזורהו תועונתב םילוקש םיריש דחאה
 רשא םיריש ינשהו .המהמ חבושמ םג םילאעמשיה ירישמ הוקל לבא שדקה
 לבא ,םהבש הניחב םושו םמצע תולמה רצמ אל םיבותכה רתימ ולדבי
 וניזאהו םיה תרישכ םתוא םירמזמו םירישה םהב ומיעני רשא לוקה רצמ
 תונתשה םהב ןיא רשא םיריש,ישילשהו . והיתוכדו דוד . תרישו הרובדו
 םהב ןווכמה רצמ קר ,רררושמה לוק תניחבב אלו תולמה תניחבב אל
 תרישו םירישה רישכ ובזכ וב בטימה אברדאו וטושפכ ועמשמ ןיאש
 ףוסולפה רבה וילע רשא הנושארו םצעב ריש ארקי  הולשו , תרכזנה היעשי
 תמאב ןיארנ קחצי ודו ירזוכ הלאה םימכהה ירבד הנחו , עודיה רישה רפס
 םיררושמה : תוכילהמ תחא רע שדקה יבתכ לכב ריכנ אלש המב ,ןיקדוצ
 ונומא רשא ירדנסכלאה הידידיל אצמת | הז רגנ םלוא -- .המהה
 ךיא ורכזב תודדובתהה ייחמ ראותמה קרפב יכ ;, ינש ןברח םדוק ואצמה
 םלועה תואתמ : וררפנ רשא  םישנו םישנא לש  תותכ' םירוהיה ןיב זא ויה
 םויכ םיאצמנה תויחאהו םיחאה יררס לככ המכחה תשקבלו םיהלאה תדובעל

 ןיב
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 תוננובתהה לא םרסמה לע ףסונ הלאה םישנאה :ל"זו רמא , םירצונה ןיב

 הדובעב | רמול םיתואנ | םילגר  ינימ המכ לש  םיריש םירבחמ :םה
 תוארב + ל"זו דוע בתכ ומצע קרפה ותואב תותלד המכ רחאלו , תיהלאה
 רמואו םק אוה זא ,  םיחוכיוה תולוק ולדחו םידומלה ומלשנ יכ ןנסה
 םירבוחמה ןמ חוקל וא ונממ רבוחמ שדח םא , םיהלאה תלהתל דחא רומזמ
 םיריש ינימ הברה םינומדקל :ואצמנ הנה יכ . םדקמ איבנ הזיא י"ע רבכ
 הרובעה תעב םתוא - םהינוגנ םע תולהתו ,,תודמ שלש ילעב םילוקש
 בתכ םיימוחל ינשה ורפס ףוס ןופיסויה ןכו -- ,  וירבה ב'ע חבזמה ינפל
 , תודמ שש לעב ריש וניה ורטי מ אסי א וסריו איה םיה תריש יכ
 תורמ שש .תלעב איהש וניזאה תריש. לע ןכ ומכ בתכ .ח"פ  'ד רפסבו
 ו"יפ ב"י רפס ןברחה :רחא םינש םיתאמכ היהש ירסיקה םג . שרקה ןושלב
 דובכל םב רמאנה םירישב אוה יוארה 'יכ רמא .ןוטלפא : ל'זו בתכ והנכהמ
 ונממ רומלנ רשא הזה רסומה הנהו , םיברעו םילוקש ויהיש .םיהלאה
 לוקש רישו ללהמ םלצא לבוקי אל יב , םישעמב ונל והורוי םידוהיה ,םירבדב
 -- ,וירבד ןאב רע שדקה חורב :םיאיבנה י"ע .רבוחמה קר הולאה תרובעל
 םילהת ירומזמ תצקש בתכ הלוא פל ותרגאב םירצונל קיתעמה ןב ומכו
 םג וניזאה תריש ןכו ,עברא ילעב םתצקו ,  תודמ שלש קב םיריש םה
 הכיא יכ , הזמ הז םינושמ ךא הדמ ילעב םיריש כ'ג םּה תוניקהשו , ילשמ
 רבגה ינאו ,רהא קוספב תוללכנ תורמ שלש לש םה םעוי הביאו הבשי
 ותמדקהבו | . כ"ע םינושארל המוד םעוי הכיאו ,שלש שלש לש שלש
 ילעב םיריש םה םינעמה ךא הטושפ הצילמ ופוסו ותלחתש בתכ .בויא רפסל
 ימכחל םיאצמנה ןמ םיבר לא םתוא המד רשא , םינוש םינפואב תורמ שש
 ילעב םיריש שדקה יבתכב אצמהמ וירבדל ןימאי אלש ימ  יכו ,  םיימורה
 .םש כע ואיבנס יאו וניגירואו  ןופיסויו הידידי תודע לבקי הדמ |

 .תלעמ לע רבד רשא ירסיקה לש םימיה ירבד רפסל ותמדקהב ןכ ומכו
 ןמ \ ותלוז לבל וילא יעבטה תומיענב קתענ ותויה ישוקו שודקה וננושל
 המודה םילהת רפסכ תורימז םיענ רפס םלועב והזיא : ל'זו רמא , תונושלה
 ? םיניה לצא ורא דני פ ירישלו םיימורה לצא ואי צ ארו א ירישל
 , וקאיל"יאה ןוגנ לע שגרוי םימעפו , יב"מאיה ךרד לע ץר םימעפל אוה אלה
 יהוזיאו . םילגר יאצחב ךלי םימעפו ,וקיפ"אסה רישכ בחרתמ םימעפו
 םיריש ולא יאו ? והיעשיל אנ הרישא תרישו , וניזאהב השמ תרישכ הפי הריש
 ונרכוש לכ רשא ? בויא לש םתואכ םימלשו | , ךימה המלש ירישכ  םירבכנ
 -- .ר"כע וני גי רו א ו .ןופיסוי ובתכ רשאכ תודמ שמח וא שש ילעב םה
 אצמת ביבה 'ןל .םעונ יברד ראותמה םיקודקרה םע םפרנה  ןטקה רובחבו
 לכ יל ודיגה ו תלהקב הצנילאו .תוכלמב יתויהב + הלאה םירבדה

 םעה
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 ךלמ היצמא אבצ רש תרובק תבצמ םש יכ , םינקזהו רעשב רשא םעה

 למעה רחאו רהה שארב ןבא תבצמ איה | , התוארל יתשח | זאו , הדוהי
 הניק ואש : ונושל הזו , ריש הילע קוקח היהו הביתכה יתארק חריטהו
 רישה םייסמ :ךא רתוי  תוארל. יתלוכי אלו , הי וחקל לודג רשל , הרמ לוקב
 תויה ימימ  גהונ היה םירישה לקשמב הזה ךרדה יכ יתנמאה זא , היצמאל
 : שוחקה וננושל הלאה םימכתה יפל יכ ירה , ר'כע םתמדא לע וניתובא
 ,לקשו הדמ ילעב םירישה קיחרמ ונניא םינושאר םימימ וגהנמו ועבטב
 לכא רכזנה קחצי .ןוד רברכ , םתוא וררושי וב רשא לוקה םעטט רבלב אל

 יפ תא יתלאש ז"כעו , שדקה יבתכב םהב ואצמנשו , םמצע םירבדה תניחבמ
 דינמ ןיאו לקשמו הדמ וזיא םהב ריכהלו ' אוצמל ועריה .רורה ימכתמ םיבר
 רתיל םניב לדבהו , יריש תוברע םתאירקב שגרויש ודומ אמלע הילוכ לבא , יל

 ברבו .הכרע שונא עדי אל הניגנב םיבותכו םיאיבנהו הרותה ירבד
 רמוא יבל ,שקובמה ןמ קלח אוצמלו הלאה תועדה ןיב 0 יברקב יפערש
 רפסמב תולתנ םניא ָךֶא ונרכוש שדקה ירישל םיברעו תודמ קפס ילב שי יכ ,יל
 םהש , .וניתוניב התע םיגוהנה םירישה יפכ תומלש יתלב וא - תועונתה
 םתודמו םהיכרע לבא ; וננושלמ שבתשנש ברעה יריש תוכילה ירזוכה ירבדכ
 הרזגו הרימא לכב םהילא רבחתמהו אושנו אשונמ םהיקלחו םינינעה רפסמב םה
 הנייהתוב קבדה ינשה םעו תודמ יתש לעב רמאמה היהי רשא שי, תבתכנ
 , הנייהה תומימת תולמ שש ינשה םעו שלש לעב היהיש שיו , עברא
 ו םילובג ינש לעב ומצעל רחא .רמאמ אוה 'ה ךנימי :הז ןוימד
 ,עברא םה ודחי רשא וב קבדה והמוד אוה הכב ירדאנ , תודמ יתש
 לעו .עברא ןהש דוע םיתש ביוא ץערת , תורחא יתש ינשה 'ה ךנָימי ןכו
 קירא ,ישפנ ומאלמת , ללש קלחא ,גישא ףודרא ,ביוא רמא הזה ךררה
 שלש איה וניזאה תריש םפא , 'וגו ךחורב תפשנ ,ידי ומשירות ,יברח
 , יפהירמא ץראה עמשתו ,הרבראו . םימשה 'וניזאה ונייה ,שש ןהש שלש
 ןכש לכ דחא קוספב םימעפו . 'וגו יתרמא לטכ לזת , יחקל רטמכ ףורעי
 לע חונ יפכ , 'ג 'ג לשו 'ב 'ב לש הלאה תודמה ינימ ינש ויהי תחא הרישב

 ומרענ ךיפא חורבו :הז ןוימד , הנוכל תואנ תונתשהה תויהו חורה איבנה
 ןכו . 'ג 'ג םיהבלב תומוהת ואפק םילזונ דנהומכ ובצנ ,'ב 'ב 'םה םימ
 קוקבח תלפתב ןכ ומכו ,'ב 'ב ףרר ןכ רחאו 'ג 'ג ליחתה ראבה תרישב
 תויוארה תוניגנה לע חצנמה לא התוא ןתנו , רודל :ןוינשכ תונוינש לע איהש
 ,אבי .ןמיתמ הולא , 'ג 'ג ךרד לע  תבלוה ,יתוניגנב חצנמל ורמאכ הל
 , ץראה האלמ ותלהתו ,ורוה םימש הסכ ,הלס ןראפ-רהמ שודקו
 המ 8 רשא תולמ תצק ריבהל ליכשמה ךרטצי םירוברה תצקב הנהו

 םניא
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 , םהמ ינפ הריתסא רמאיו וניזאה תרישב ומכ * הנהה תודמב תוסנכנ םניא
 הארא ,תודמ 'ג םה םהמ ינפ הריתסא ןכבו ,ומצעל רובד איה .רמאיו תלמ
 קוספ קוקבח תלפתב רשא היוהה ינשו * 'וכו תורחא 'ג םה םתירחא המ
 תוריזגה ןכבו / ומצעל אוה רהא לכ  האירקל םהש 'וגו ךעמש יתעמש 'ה
 ךרד רמוש אוה החרפת אל הנאת יכ קוספו .'ג 'ג םה םלצא רשא
 :קוספה לכ ןכו , חרפת אל אושנהו , אשונ הנאת יכ , אושנו אשונ תרחא
 ןיא .יכ ,  םיקסופ םירמאמ תששל ובושי רשא םירובד ב"י ללוכ :אוהש
 תובר םיטעפ הזולו , םינינעה קר תולמה אלו תועונתה אל  תונמל ךילע
 ונרכוש רדסה םירמוש םילהת יקוספ ןכו .: הלצא רשאל תקחדנ הנמק הלמ
 יהב , רבד ללהא םיהלאב , יעשפ החמ ךימחרהברכ 'ג ךרפחכ םיהלא יננח
 ןתת תובוחרב ,הנורת ץוחב | תומכח ,המלש ילשמ םג *רבד  ללהא
 םולהל יתעדי אל רשא םיבר םיקוספ ואצמנ יכ אלפי אל ייניעמו --  .הלוק
 ןונגס םע ןכא . דמועה לע הבורמ ץורפה ילואו םירכזנה םיכרדב  םתוא
 לבל אלה . יתימר אלש המ אוצמל ופיסויו והיהוי םיליכשמה הלא יהבד
 םיה תריש : שדקה יבתכב תואצמנה תורישה לכ יכ ןימאהל ונל שי םינפה
 םירמוש קפס ילב םלכ  ,ת"מא ירפסו רוד תרישו הרובדו וניזאהו ראבהו
 , תונוש תודמ לעב ומצעב דחאה וא ותלוזב הזו דחא ןונגסב הז , ךרעו רדס
 תעידי ףוסל דרנ אלש םע האלפנ .הלונס םתוא ונארקב םישיגרמ ונא ןכש
 םיבצעה ולא יאב ערנש יתלב בשנו םוקנו רבדנ כ"ג רשאכ , םהיכרע
 . הולאה תמכחמ ונב םהש הנהה וניתולועפ הנמלשת  םייעבטה םילבהו
 'ב רמאמ ירזוכה רבדכ קפס ןיא 'ה חבזמ ינפל םירומאה דוד יריש טרפבו
 תררועמ התיה המש הרמגנ יאדוב המשו , אק"יסומה לא םיבשיתמ ויהש
 וניעב רחא ריש תויה ונרמא לע המתת לאו -- ' התלוגסכ שפנה תא
 םלועה תומוא ימכת לש םירישה ביטב תעדי םא יכ | , תונוש תורמ לעב
 םישוע המה ןכ יכ ךל ררבהי ,םהלוו ואיצניריט ,ואיצארואכ
 וב | תולפונה | תוינתשההו אשונה | תנוכל תואיש המ יפכ לכה ,םה םג
 רבדו המ עומשל יתואתמ יכ ליכשמ ארוק עדו -- . שפנהו ףוגה  תועונתמ
 , םירישה ביטב  עדויה טרפבו רודה ינובנמ םושר הזיא הוה שורדב
 תורואמל םה רשא ילא'צניוורפ םיחאב ישילש בל םכח םע וילע ירבד ויה
 'ה םשב יתארקו ,הרוהי תוצופנ רפס לעב הדוהי 'ר אוה ה"בוט ן'מ יצראב
 (בזכיו אוה םדא אל רשא) וירבד יפלו , הנה דע הזה.קרפה תישארמ וינפל
 םינורחאהש רומאה תחת יכ הידיד ןמ ףיסוה םג .והאנהו יכרד ויניעב רשי
 דובב תתל לכונ , תומאה ינומדקמ תואנ רֶבִד םירישה יכרדב וחקל ונלצא
 םינומדקמ והוחקל רבכ תומאה ינומדק אברדאד ךפהב רמולו ונמעלו וננושלל

 םהל א די |

; 

 = לא
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 ןכו א"ע קרפ 'א קלח הרומה ברה בתכש הממ ועייסל לוכי התאו . ונתמואמ םהל
 ךא לארשיב הגושארל ויה תוברה תומכחהש 'ג רעש הנומא ךרד לעב
 תויה המדנ םהמ רבד ונדמלב ונחנאו , םדיל ואב ונילע תומאה טולשב
 הנה רע הזה שוררב רומאה לכמ [המ יהי . ךפהל יהתו םהאמ ותישאר
 םישיחכמ םהש קרפה תלחתב ונרכז רשא קחצי ןודו ירזוכה ירבד יכ , ונל אצי
 םה ,וננמזב םיגוהנה םתואכ תועונתו תודתי ילקשמ לע שדקה יריש תויה
 שיש תודוהמ לדחנ תאז לכב אל םלואו . תעד אוצמל םירשי םימכח ירבר
 ואצמנו , ונרמאש ךרדה לע םינינעב תויולת תורחא תודמ קפס ילב םהילא
 ליכשת םא םג , הנהה תועונהב םתולתהמ תובושחו תולועמ רתוי הז. ללגב
 ךיניעו  .ונבתכש המ תצקב עגונ והארת םירכזנה ירזוכה ירבד תתמאב
 קיתעתש ןכתי אלה יכ ' ,הלעמ תפסות םהינימל האובנה ירישב הניזחת
 םירישב לכונ אלש המ , בורקב וא םלקשמ ורמשיו רחא ןושל לא םתצק
 הז םעו .עדוי לכל הלגנכ םירפסמו תועונתב הלתנ םבצקמ רשא
 םויכ םיגוהנה םג יכ שיחכהל לכונ אל , תמא והיצמא לש אבצה רש רבד םא
 ואצמנ , (ברעה .ןמ םיחוקל םה קחצי ןודו . ירזוכה ירבדל רשא ) ונלצא
 חורב םיררושמה .לצא אל םיינומה םירברל ןומהה תצקב איהה תעה ןמ
 םע הז ןינעב ןנובתהל יוארה ןמ יהי רשא םירבדה ןיב םלואו -- . שדקה
 תומואה לצאש ומכ יכ אוה וב וחיגשיש וננמז יררושמ האור ינניא יכ
 לכ אצמת םיתואנה םינפואה לע םתומכח םירדסמו םהירמש לע םיאפוקה
 החמשה יריש לקשמ ןיב לרבה שיו ,ונינעל תואנה לקשמה רמוש ריש
 יצאיניליא םיארקנה תונינאה יריש לקלשמל יציריל םלצא םיארקנה
 בר ךלמו רובג  הזיא ראפלו חבשל םירבוחמה םהש יציורי אה לקשמלו
 םירישב תושעל ונל שי ןכ ; ךרדה הז לע םהינימל ןכו , ןיהלא רבל ימד
 לכ-אלו , םתילכה לא םיתואנ םהיכרע ויהיש תועונתה ילקשמ לע רבהנ רשא
 לצא והאצמת רשא בצקמה לשמ ךרד הנה * ונחור לע הלועה לכל ןוכי לקשמ
 תואי אל , הלפתו הלהת וא החמש לש רישב םהינומדקו םיררושמה יבוט
 ירבד יכ , המודכו הרובק תבצמב ןותנ ריש וא תוניק ירבד וב לוקשתש
 לא ןוכנ תויהל ךרטצי לוקהש ומכ , לוקה לא םינוכנ תויהל םיכירצ רישה
 ונל הנמרזנ רשא תיתמאה הרעהב ןנובתת אלה , ונממ שקובמה תילכתה
 'ג ללוכ םהמ קוספ לכ ביעי הכיאו הבשי הכיא יכ , תוניקה יקוספב הלעמל
 ינאו , והירזבא םע אושנו אשונ ללוכ קסופ רמאמ לכו ,םיקסופ םירמאמ
 השלשל קלחנ אוה ךא םהילא ךמסנ ןכ לע יכ םכרד ןכ ומכ רמוש רבגה
 םיתשל קר [? קלחנ] קוספ לכב וינינע ללוכ ונניא םעוי הכיא לבא , םישאר
 בהכ ןכו , תוניק יכרד םהל ויה ולא יכ עדת הזמו , ,  חכשתו קוד עברא ןהש

 ןופיפויה



 וק < םלוע סקופ ימי |
 בצקמב רבוחמ ריש והישאי לע ןנוק והימרי יכ ו'פ 'י רפס םיימורל ןופיסויה
 יונב והארה הלפת אוהש ונל היה המ 'ה רוכז ספא ' שפנ ןובאדו תונינא
 , ונרכזש ת"מא יקוספ ןוימרל םיתש  ןהש תחאב תחא ונייה ,רחא ןונגס לע
 ומכ 'ו םהש 'ג 'ג לש רחא לקשמ תורמוש הרובד תרישו וניזאה תריש . ןכו
 ירבד יכ יל סנא אל ןהו .םלצא דבכנהו הלועמה אוהש וקיורי א רישה
 םעט בוטב ; ףיסומו עמוש םכחה  םלוא , ילדמ רמו הברהמ טעמ הלא
 ותאו ליאוה תובצמה ירישב תותואנה תופקשהה רה י ןיב ןכ ומכו --- * תעדו
 הנה יכ . המהב שרדנה תלעותהו יתמאה םתילכת יפכ ושעיש תואי ןריל
 הבצמ בקעי בציו קוספ ר"בב ןכו םילקשד ימלשוריב ל"ז ובתכש המ תעדי
 , סנורכז םה ןה םהירבר יכ םיקירצל תושפנ ןישוע ןיא , רמוא ג"בשר אינה
 אל םירבדו טוידה. גהנמ ויהי םיתמה לע תוגוהנה תובצמהש המורי הזמ רשא
 ,רמאש אצמת הז תמועל םלוא . ובשחנ והתו םפא םדק יכלמ ןב הז היה םימכח ןב רמאל םהילא .סחית רשא םיללהמה לכש ןפואב , הוה הוהד יאמו המואמ וב םיעדוי םניא םיתמה אלה יבכשד ארקי , תניחבב יב ש"ב , ונכתו
 תושפנה ורכז ןירבעמ 'פ ןיבורעבו ורבק לע שפנ ול השעי תמה .התומ םש
 הבצמ בקעי בציו אלמ ארקמו , תבש ינידב ריעה םע םרבעתה ןינעל הלאה
 הלא ירהו ,ולח ןויצה המ םיהלאה שיא רבק ןינעל ג'כ .'ב םיכלמבו ''וגו
 השעמ תונגל ג'בשר א ב אל יכ רמאנ ןכבו ; םדקמ םגהנמ טשפתנ רבכש תותוא
 םעמה אוהה ורברל תואנ תויהב אקוד םא יכ , טלחהב םיקידצל םינויצה
 הז תלוז ולאכ ןויצה ותואב ןורכז ול תתל ןיוכתש ונייה ,וב ןתנ רשא
 םולשבא ריכ זלה ונויצ זא אצמי רשאב , רכזו הכרב וירהא ריאשה אל ומצעמ
 הבצמב ןוכישכ לבא , ומש ריכזה רובעב ןב ול ןיא רמא יכ ח"י לאומשב
 .--- , הירחא םכח לכ וא ג'בשר רהרהי אל רובזנש ומכ המ ןפואב ליעומ רבד

 תיב יכלממ דחא תתימ רכוז ותויה אצמה ןופיסויל תוינומדקב הגה
 הטמה רחא םיכלוה םישנא ויה לבוה תורבקל רשאכ ךוא רפסו | , ותרובקו ינש
 גהנמ זא היה הזש ,וילע םהמ םיכילשמ םעפ רחא םעפו םימשב ינימ המכב
 תבס התיה .תאוש רשפא םג ,וניתמ ויחי דוע יכ ןורכולו  תואל םידוהיה
 םימשב ול ןיכה רשא רבקה תא אלמ יח ונדוע אסא ךלמה יכ ה'דב רפוסמה
 רבדו ושגי דחאב רחא ויריכמו אוהש ןמז אבי דועש רמולכ , םיחקורמ | םינזו
 םימשב ישאר םא יכ הנחצו שופע םבכעיש ילב , והער לא שיא הנושארכ
 םיקספה לע יעיברב וניו ק א םכחה םירצונה .ןיב ןכ ומכו --- .חיר ונתי
 רועו ,  הדיתע היחת תואל םישענ תורבקה ינויצ ךיא בתכ ה"מו ו"ט הקולח
 ןמ ןושארב ואילוט ץילמה םג ,  שפנה תעושת לע. םהיאור  וללפתי ןעמל

 ינאלוקסוטה ב.
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 . ונרכזש המל בורק םינויצה ןינעב תומודקה תומואה גהנממ בתכ ינאלוקסוטה

 , תורבקל םיאצוי המל תינעהד ב"פ ל"ז םרמא לע ןנובתנו הלא חיננ לבא

 , םימהר ונילע ושקביש ידכ רמא דחו םיתמכ ךינפל םיבושח ונא ירה רמא דח

 ילזא .אייהו ימחר אמלע ךירטציאד אתעשב |: ל"זו ורמא תומ ירחא רהוזבו

 האעדואל וזחתאד ןוניא והירבק לע ןייכבו אייקירצד  והיישפנל והל יעדומו

 | ןירעתא ןידכ ,אשפנ םע אשפנ אקבדתאל ןוהליד אתוער ןייושד ט"מ , והל

 | ירעצ והל יעידומו ןורבח יכומדל ןימישו ןילזאו  יפנבתמו  אייקירצד והיישפנ

 ןיחור .ןוניאו ,  חורל  יעידומו ע"גד אהתפ אוההב ןילאע והלוכו אמלעד

 המשנו , המשנל  ןיעידומ והלוכו והיניב ילזא ןיאליע יכאלמ ע"גב ןרטעתמר

 ללעו ןוהניגב .אמלע לע ה"בק םהו ןייח לע ימחר  ןיעב והלוכו ה"בקל אערוא

 הכלה ירהו = * ב'ע "וגו ותמ רבכש םיתמה תא ינא הבשו המלש רמא אד

 , וניתובא םיקירצה תורבק לע בלכ חטתשהש ןירמאנ ולא קרפ וניצמ השעמל

 ונודמלש ןחבמה יפכ ודבע-אל רשאל םיהלא רבוע ןיב ריכהל ונל בוט ןכ םא

 תורבק םוקמ אופא עדוי המבו |, 'וכו ונמיה החונ תוירבה חורש לכ םרמאב

 - לכ אצמי םדי לע רשא תובצמהו םינויצה השעמב אלה רסח ישנאל םיקזחומה

 = יבל שחר הלאה םירבדה ללגבו | שדק תמדא וילע דומעי רשא םוקמל שקבמ

 םורכ תומורמה תוחבשב לידגהל אל םיפיקשמ תובצמה יריש ויהיש דוע לכ יכ

 תומב אל יכ דמעו וילא אבה לא ריכזהל קר ,  המודכו רשועה דובכו פחיה

 יכ וא = , תולומג לאמ ול הנרכזת השע רשא | ויתוקרצ יכו שפנה התמ ףוגה

 ןובשחו ןיד תתל דיתע םדא לכ תויהו םידמועה ןיב םיכלהמ ול ויהי היחתה תעל

 .  םנתיש יחה לא תואי רשא תוירותה תונומאה ולאב אצויכו , 'ה ךלמה ינפל

 = .המש רכזי בוט לע לבא .לכש לעב .םוש אנש רשא הבצמ וז ןיא , ובל לא

 < ,ייחו יבבשד ארקי םירשיו םיחוכנ  םנה ונרכזש תוילכתהו םירבדה הנמאה יכ

 יכו םיהלאה לא בושת חורה יכ ןומהה בלב םישעמה הלא ומכב עובקל

 | ולרוג .לע | קידצ דומעי = ןימיה ץקלו ,טפשמב | אובי השעמ לב לע

 | | ,חצנ תעושתל

 רשא רישה ןורכזל הפ תולעהמ ארוק ירי לדחא אל הז ןינעל הנהו

 < בויא רבדב יתרובק תבצמ לע בצהיש תעד לע רבחל , יה ינדוע יבל ינחקל

 . ךדיאל אל םג הלילח םולשבא דיכ אל , תרפוע אלמי כ"חאו הלחת לזורב טעב

 רשא םימודאה ןמ יתהפשמ לע הלהתלו םשל וא , יניעב קידצ יתויהמ אסיני

 יכ , ימורל םוטיט .הלגהש תורקיה עבראה מ  תחא .התויה ונינומדקמ ונלבק

 , .הנרב אבי אוב ערזה ךשמ אשונ הכבו ךלי ךלה .רמאי האנ הצילמל רבד ףוס

 \ וכו  יאי  ןירוא רב יא םחלה יתש 'פ ארירפ  'ר רבדב , ויתומולא אשונ

 \ לבא = , םתיה תובידנ לע דחוימה וקרפב יררנסכלאה הורידו רברל ביטיהש
 ו הלע

 ן



 ש

 זק | םלוע ס קופ ימי |
 םירוציה ןודאמ" רקפהל םראה לככ ירתעתה לע תוא וב תתל ינפל הבשחמב הלע
 ןמ .רחא אוהש המה םלועמ רשא וידסהב יתתטב הז םעשו | , יתולעפמ לע
 : הז-אוה יכ ךיפב התא ארק | . ונרכז רשא תוילכתה

 רגוסב ןכו תלדב תועונת 'בו דתיו תועונת 'בו דתיו תועונת 'ב

 ףוחה יִלֶא ןה תורעס םי ןמ
 .אָריִא רָשַא םיִדָק המּו יִתַאָּב

 בְָבַא מֶז תוכּופָהַתְל קחָשֶא
 . אָרֶז יִלֶא יל רוע הֶיָהִי אל

 יוצר יהי םא ירָחַסְּב השק

 רֶסְחֶא אל יִנאְרְב אּוה א
 . אָרְבְנ לָכְל איִלַפִמ אּוהש וּדסַח

/ 

 . 'וכו ינא יל .יתירכ רשא

 : יתבתכ יתב ןב יריקי תבצמ לעו

 . םיעושה יִרלִַמ , םיִעָגדֶלִיתקְלח
 .ןימיה ץקחמְצָי ,םיִעיטְנּכ דע ןּופָס

 . תוחּונמל םיכוזה , תוחרָ יב לָּ יב
 . ןיִמָינָב ול אָרְק , תוחור רֶצְוי לֶאָה

 ונידיב היהי הז ללכ , קרפה תנוכ לא .בושנו הלאה םירבדה חיננ ןכא

 לע םניא םטפשמכ םרפסמב תועונתו תודתי יבצקמ לע םיאבה םירישה יכ

 המב ותלעמל םידגנתמ םהש ורמאב ירזוכ םכחה קרצו  ,וננושל עבטמ תמאה

 ןמ אצויכו ררפנה ורבחיו רובחה . ודירפי ענה והיניו חנה ועיני בורה לעש
 וב םיתואנה םירישה לבא ,חיגשהל הברי אלש ימ רי לע רובעי רשא יאנגה

 םיהלאהו .ונרכזש םיאיבנה ירבדכ םינינעה תניחבב םהינוגנ םירמושה םה
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 דע םילודגה וידסח ינפל ןוצרל תואלפנ ותרותמ טיכנו וניניע א הלגי ובוטב
 . הלס םלוע

 , ה"רריפ הפ ויהש םישערה תחיתפ ןיעמ המיתחב הכרב חינהל םלואו
 ור"במיבונ ז"י 'ו םוי ותרחמש 'ה ליל היה םתישאר ךיא ונעדוה רבכש רמוא

 ןיגורכל ודימתהש רחא הנהו , ונממ  תירישעהו תיעישתה :העשה ןיב א"לש
 ומצע הזה דעומל , הנשה :תירחא רע םימעפ וא םעפ ארקמ ארק תבשו שרח
 יצחב ןכ ומכ ויחנ ב"לש ור"במיבונ ז"י ותרחמש שרק תבש ליל ונייה התאיציב
 רשא םתוניב קפפה טעמב םישער השש תועש 'הל 'ד ןיב.הליל לש ןושארה
 גישי ףודרי ןפ דאמ םעה לכ רה הז. ללגבו , רתויב ריבכה םהמ ןורחאה
 טוקשתו איהה תעב החג 'ה ךורב ןכא .תמרוקה הנשב ומחלה םויכ ו"ח
 םינש היה הנה רע הלאה םישערה טפשמ יכ אצמנ אופא הז יפלו ,ץראה
 תעל ינשה הליל תוצח תעמ ריבש ינשכ המימת הנש ונייה ,שרח רשע
 הנשה התלכש רמאי התעמ יכ הולא לאוי .ונרפסש ומכ ןושארה תוצחה
 הזמ דוע שרחתיש המ םלוא , היתוכרבו הבוט הנש לחתו , היתוללקו הנוחש
 ר"שר ןב םכחה רכזש םישערה םתואכ (אובי אלו רבדה היהי אל) םא האלהו
 , הבו"דרוק ריעב םינש שלש ודימתה רשא , תונוילע תותואמ ינשה ףוסל בורק

 רפוסי , ףצק רוע היהי אלו ץראל וימחרב םיהלאה רתעי וניוקכ רשאכ םא וא
 רע ךסה הי ךרבנ ונחנאו , ונועימשי תואבה רשא תונורכזה יבתוכ תאמ רורל
 לכמ ונתוא רומשיו ונדבעי ערז לכל דימת ךסי וירסח תרבאב ןכ , ונרעב הנה
 . עישומו הרצ תעב הנועה ונתעושיו .ונרוצ .ךרבהי אוה ךא יכ הקוצו הוצ

 תא יתירה םלוע לא םשב הב"וטנמ שיא םימודאה ןמ הירזע יכנא
 ח"ו ץקמ והיתדלי בוטה ורזעב יכנאו , ל"שא תנש הספה גח ברע הזה רובחה

 םישדח הששו ויתרבה תחא הנשב ונייה , ג"לש תנש םינתיאה החריב םישרח
 ילע ומעונ דוהמ ןתי ורבחל חכ יננח רשא םיהלאה אוה | , ותרודהמב יתחרט
 , דפה תבהאב ויארוק לכ קלחו יקלח וב רשואיש

 . רפסה תמיתחל םיתב םירשע יל הז

 .רגוסב ןכו  תלדב העונתו דתי תועונת 'בו דתי תועונת 'בו דתו

 . / ךְרְבמ"ה הוה ךֶרְרְבא
 . םישודק לָּכ לע םֶרָו יח םיִהלֶא |

 םּולָשְּב הֶז יִלֶמַע ףוס רע רֶשא
 ינתאבה

 יד רווק יוויו* החר



 םלוע ספ קרפ ימי

 .םיִשָפְנַה תַליִנְל ִנְתאָבֶה
 םיִנובְנַה לָּכ תּויָה חַמְבָא אלה

 . םיִשְקַבִמ ויָנָּפ תֶאְו וב םיחְמש

 לָּכ תָמָאְהַה תיִלְכִתְל יִּכ םּתַעַדִּב

 . םיִשּורּד םֶהיִצְּפְחְל הפ יִרָבְד

 וב ּואַצְמִי םיִנומַה םָּג םיִמָכְח

 . םישָנא"ַה ףךֶרָעְב םקלֶח תַנְמ
 םיִעּובְצ וא םִיאָחַּפ םִע סָפָאְ

 ו םיִשָחְכדִה יליעְמ םיטועָהְ

 ו וב ּועְּגי יִתְלְבַל תורְכָא תיִרְּב

 .םיִשָחְנַּכ והּוכשי םָה אלה
 םֶחועְתִַלַמ אוה סורה םנָשְּב

 .יִשָחְל יפ ִרָמַאְו טָּפְשִמ עְּב
 ז ךֶרְבְי יש לָאְו םַה וללקי

 . םיִשּובְל תֶשּוּב םֶהְו חַמָשֶא ינא

 לש יִלָע םא םּג רק ול בר ןַחְ
 : םישּומַח האמ ךּותְּב הָּכִמ יִהָי

 = הבל קירי אלָה וברח אּוהְו

 . םיִשָמְחִַּב םישמח בחור יִלָע
 , םיִחְרי שאר ביִבָאּב ויִתְולְחַה

 ו םיִשַעְרְדַָה תַעורָי לָשָא תַנש
 לא ירערמ חרב ויִתיִלְכְו

 , םיִשְרָח הָעְשִּמ ילע העשּת ףוסְל
 םִיִנָש יִּפ םַּנ רוכְּב ןּב ויִתְבשִח

 . םיִשּודָּנ רובע יִמָי יִד ויּתְנַפַצ

 .ַחְב אּוה יִניִעְכ הָחְמַש רואמ
 לאו

 הק



 הניב ירמא

 . םיִשיִאְּב קּבדְק תּוכְז ישפַנ לָאְ
 יִרָמָאְו וב ּורְדָהְְנ םיִנְק

 . םיִשיִשידַה םיִמָבְהְל תונּובְת
 . תורָשָעַּב ('םֶלשִמ ףס ויקר

 . םיִשָשְּב לָמָּב יִהְי הָגשַמ יִכָה
 | ו יִנָרַג םיִיִחָּב ירגצ םָאְ

 . םיִשּורד רּוסָא אלו הָּבְרַא יִנא
 תיִשיִלְש םנ הָיִנְש אָרְודַהַמּו

 : םיִשיִרָש םנ הָנָשִעָא םיינש

 .הָוקָא יִמָשִּכ אלַה הי ְךֶל

 .םיִָדָמ ול רֶרושא םיָיש דע

 . פורטעכ סלע סיעפסו 5 סעד) סל רפסמ סקעס (*

 םת
 : ןמאו ןמא םלו ועל "ד ךורב

 כ ו



 הגשה

 , םלוע ימי שורד לע ו'צי ילאצנינוורפ השמ  ר'רהמכ ןואגה תאמ

 ןמ הירזע רירהמכ םכחה לא וילושב םותחה השמ יתאמ בתכ
 ,ו'צי םימודאה

 טגו כו סווסכ יכ ספס = ..סמ ספעמס סע ומיכססכ סעולו רונדכ פמסס רדג
 קוסככ ך6 = , סיוסטק יפ לע וכ ןודל טוס יכפל רסי ךרד םי ₪3 כורקמ רכעב

 ןוס סדסו סיכד וגס וילעס ץרס ילע .סדפ סיס יכמ סימיס רפסמכ סיסש סע קופר
 "טוגס סע סדסמ סעפ 6) 'ס .דסקב רטס .סיתסמ סלכקס וכ דומעת = , וילט דיעסל

 דע עפוסיו סטעו סרמעו תסק יול סערזפו תוכסל ססמו  רכעו סט פג דע סלטותמו |
 וכסס םמססו סייח וכל - יפמ בטס וכודס ימכמ ססילססו סיפיכנו סילקזס

 סיכויס לכס סימפכו -- ך6 וכקיכ | יתפפס רט םיסס ספע סתמ | 6
 ץורפ ךסולרב ךדובכ םוככרמ סנדומעפ ספ ידי סנקזחתס .ססכ סג סקר |, ודוכככ
 ירססל .סגו = , לכטוס וילע בפכב לכסט ןוטסב תיב ףוסמ ךמלעל ליבס תוסעל םרול
 כשש םלרס דע כלו = , סייסרס | יפ לע סיפדקמ ויסט סיתעל .סניכ יעדוי ךסמכ ןכ
 ססע ₪ דע סלועמ עודיס ד"רסב לוכג סכסו .וכמע סיכסכ ןוטלבל סלתת ךכלמ תמדכ
 ל"רסכמ יתמסס םסרס יכ רועסכ סרס וילע רכדלו לכס  תוכפעל ספר תולוקו כל
 . םודק כיִעּכ סיעדויס ספופמ סיפכוקמ סימכמס 050  ,ותוס םוכס עדי ל סקלסו
 .. סעדקו יתמס קוד תוכולמס יקוכדב ק יפ5 סיסיקכס | סויפרס פ"ע םדקס
 וככלמ וז פויסככס | תעייק .רמלכ יענממס .סכלסמ פ"ע טסיקוכדכ סעידיס מרכב
 לפויס 75 לע ססמ סמכסס םסרל ד"רסכ וכ וגמ סס , םדקס טודק תוכלסב ס"כמרס
 סטעעו סיוסס תודלומב וטיכס 'ס לעופ רס6 ססס סימכחב .ןכ רמול רטפס ביט
 לכוקמ סיס סל סנו יתמסס םלרס :ןיוכ> סמלעמ ועדי לש , סייתמסכ ותכ וידי
 ןככסמ .וכבעש סיכסס .ןילמכ .ןיס סיעלוי סתסס ןמ יכ ינס - סלוקו | . סלק
 ןיככמ סקילע ףסוסו < 2 סיעבט סולסורי סובכסכ םוקלמ3 סכעז דע ןוססר פיכ
 לכ דקמ עב | סינסס ןמ דחס דפו ועדיט רחלו | ,ספויס דע ספל כ'פ לס ינס
 דע כלו .טרפמל .בספל (ססס סימכסמ יכ ף%) .לוסס בוש טטמ עדוי לכל

 לפכמ עודי ןובסססט רקלו |. ו"פב סט .ס"במרסל :רלוכמכ וסתפו סיב ןוססרס |

 < תולכטומס



/ 
 הגשה 28

 סידקיט דע רולכו סמל ותווס ויפ לע 5פויכ קפס ןיפ תוינט ו תוכוטלרס תולכסומס
 ב"פד .ספעמ סיסרל וכ וככרפוס סלו | . ומלעמ רסוכמכ .תויתמלס .תוגרדמב םתומכ
 סויכ םדמס 6 טדק> וסקכו 'וכ סיכעכ סימס .וכטקנ תסול סעפ םיכוי סנס טלרד
 יפסו סוי "כמ תוספב סכבל לט ספודח ןיס ויתוכקמ ותככקכ ג"ר ססילע ככעו ט"כ
 ךפסמב דלומפ דלומ ןיכ | וכידיכ רוסמס ןמיסס לוס סיקלק ג'עו סעס תודי יתסו
 קיס סוימלק3 וסכסמ רססמ ןווכמ .רתוי קפס יל 0 , ג'פטס ב"יטכ יעפמס
 | .ונויע חכב ס5מ55 לכוי םלס ןיכגטפס> .סרקי תוככ סימעפ יכ | . סט י"סבכ תוספ
 ותויסל ןוויכב ופסממ לע דומעו ל ,דסמ קד כורקב רכדס לע ודמע סע
 . ומט 'פי דס סעורמ ןפכ סלכלו חכו סד6ל וינפפמ סג 16 יניסמ ססמל רסמכ
 רקיע לע 5סרסי תדעבב רובעסמ ורפסב ופוס יפלכ יס  רמלמכ רכסס סז סייק ספיו
 לע רפסנו סיכט םולמו סיפלס סמכמ סכתפמ 59ט סנבגס תפוקתב דוד תיכמ לכוקמ
 סוס וכ .סנכנ סיס .ו36ש .סז) סיסכ .ליכסו | , סלוכככ .סלפכ ותויס ינפמ ותתממ
 עוספו | , סייכסו דלומס ןיכט קסורכ דלמ לודג דספס .סרוג סיס דחל קלחכ יוניט
 בוטסס סעטמ ל"ב יתעלכ לודג לוכמ ןלכמו = . ןיעל רככ יוכטסווסיסק ןכ יפכ לוס
 יסודק סתעדל קדמ5סב ל"ז ססירכד לע .סינס ןינמ לט תקולקמ לכב ךומסל וכרכזס
 רועיסו ןמזו סוקמכ סקמכסס ןמדזפס סעודי 65 יכ | , סוטו יפמס וידלומו םדסס
 ספ יכ ,וילע תקולסמס ןמדוגס סמל טרפכו סינוט סינינמכ 3סכמס תטק תכוכתו
 סיפלס 'ג תכטסתומ וככטסב לטמ ד"ע ןוססכ ןככק .תכס לש ירטת דלומ וככ סלי
 י"ו סכמיסו סיקנס סטלסו סיעססו סיתלפו תועש 'י .'\ סויכ סדפמ ספירכל ח"לט
 'ב = '3 .סויכ ודפומ 5 סיסיט "נט סיפלס טפט .תכט סתומ בטסמל ןכ לי ₪5 ג'לב
 סילפסמ רמפל סז לע טקסו ק"פקפ '3 '3 סכמיסו סיקכס סכמסו סיכמו ת"תו תועט
 פע דומע> ססס סימכקס ולכי לס דוע םכוי סלט קפס ןיס סג . עוספ ז סנו
 סקפלטסמ) ערפמל וידע סינסס רפסמ3 סתולכס .תמחמ בוטיסס תלפמ ד"רסכ

 סזוסו םיככ .סוטכ סז ד"כסכ וכל5מ 52 יכ ידידי ךפלעט | , (רוכיעס ימכסב ותנמס
 וספמכ סלט סמופכ סיפכוקמ סיככד רססכ 0256  לכוקמ תויסלמ ועכמס בייחת ל
 סדמס סודק רכדכ סיס דועו -- פ כ"יעכמ | וכרכזס ותופכו ליכנו סזוס סוטל
 סטמפ ס"נקס וסללסש דמלמ סכל סזס סדסס קוספ לע וכמס ןכס בותכב זמרכ .סרוס
 יטפסמ לכ סימכ ספופב ועידוסס קפס ןיס , טדקו ספר סזכ 0 כמו סטודקב סנככ
 סיוט תודלומס תתמ6 ו ופנכס דע סינפבס 5 לע .רוכעס דוסו םדמס עוכק
 לסרטי ימכסל סטמ רסמ לכסו , קרפ םודסס ותוסכו ללכ3 ססיסודקו סייקמסו

 סיפיטכל ססמו דוד םיכ דע ןס3 סלכקס סכטמנ ספעו סספט תולכדסנסו ססינקז
 ותפב ןסיכ דלומ ס"ערמ ימיכ ועדיטמו | , ס5לכמ עודי ג'רו ססיפ לע רוכעסט

 סינטס 3טסכ סספ ?קכ סיס כ"ג ןוויככ סיכסל דלומכ דלומ ןיבס ןמזסו ןוויכב ול זומרס

 יויו ין עי"

 .םדס לט סוסס דפומכ ועדיט ךמפט .טגס | . םלרס דע כו סֶס קועודי ויס סדסמ
 ןסיכ



 קו הגשה

 , סדפמ ספירככ ז"מס סיפלל '3 תכטכ סיקלמ 6'לקו תועס "ו 'ד סווב סוסס ןסיכ

 קוסט ןסל ,סנוטלרס סנטכ וסת | לם ילסת דלומ דע ערפמל בטמפ = סס) סיס לקנ
 ותרילי סטעמ3 סדקס סע ינ גפמ וכ = , סדפ ל . ויתונט ומע ווססכ רסס ד"בסב

 'פככ ספוג ססענו ופוג סלסכ וכס | כושי לס | יכטת דלומ | לוס ד"יו דלומל וכממ
 וש , וכתכי סלכ ךרפס = לעו ךינוע .ופר | ימלג  רמופ בופכסו .תוכוממ יניד דחס
 סכט ותליככ םלסת) 'כ  סעסב .לוסס םדחל וסודיק) .ס)כ ותרילי סמדקס ינפמ
 קפס 652 תענמכס טדחס תייסר לחש  ןיכלוס סכותס קכיתכ רחלס ינפמ 16 ,  סוטלכ
 סכקמנו סכשל לוסס סויס קלח ול סלע וירתסט סויסמ סוסו בכעס דע דנומס סויכ
 לטלכ קולודס תוכטל ןינמס לכו ךטמכ וכממו = , סד55 סג .סנוקסכ סכס ,ד"רסכ נט
 םדתס םודק> םרפמס סגו ..ס3 דלוכס .סנטס ןכלו .תומיפס תוגס 30ל בטחכ וש
 דלומ .ןמ :יכ רמחו , ויפמ סרפק ךרד וכ ספתט 555 סלכקס יפמ  ד"רסב םילוס סע
 יולנכ סטוספ סכס רתומ ו"עפפ "ד ונממ  עורגב סדסו ירספ דלומל לכוקמס ד"יו
 לפי = , רוכיע .םדחל יוקר רתומ סט ךכקתס סרט סרי .סוינטו סנוטסכ | סכסל
 סלעוס תיסילט סעטכ ופחסונ יפלס 556 , וינפלמ וסת לס ירספ דלומל ד"רסב ןמיש
 קלי סכבקס פ"ע מ"מו . 'זגס 'פכ  סכ רכזנס ןיכככ תסתמס סוקמב סדקכ סמסנ
 סנס ללככ םינכסל ידכ .וספ לש | ותויס סע שלכ> סטוסו ססרכ ןכ רסס ד"רסכ וכל
 "יפכ .םרופמו בותכס לככ ססירכ לס ד"יו דלומל ומדקס תועס ל"יו סימי םמסס ןתומ
 לע מ"פ ס"בב ן"רס יבסס לתקיספס סע סע 753 סימיכסמ וירכדו , סט לוסס
 קופסותס סע יתעדל סימיכסמ סמס רתויו , ספועס לרכנ ירטסב רזעילס 'ב רמסמ
 סימכחל 5כס ד"רסכ לע סירמול  ךינפפ .ירס סמ יסיו | . ספי ינרוכז סל סע ס"רכ
 עודיו = , ד"רסכל וכממ כספנו לכוקמס | בוסי לט ירסתל ד"יומ ל"ב סדיב ספכקמ
 סיקוכדס ןוויכ סע סינט ןינמ לע .תקולחמ לכ = ל"ז ססירכד וכסכו סז ךרדכ סנש
 ססינסו רכעל וכממ תערגמס ןידכ כ ןוכססכ .עודיס לע תופסותס ןידכ וכרמלס
 סיסיכמס ד"רסכ | 69ומ5 סיכרד ינס סזכ וכסכקכ רככ ,  לוסס ןקכמכ סיכוט
 53 סופע וכ ינססופו םיסע רטסכ וכממ רזכספ לו וכ קפסל ךכול ןיסו ןוויככ ולס
 . 'וכ ספוע לוכג גסמ

 לופי לכ ד"רסב יגפלמ סיכס ךפ יסוס סעט .ךקסנס רסס יכ עדתפייופכ םג
 קוטופפס סיגס 13  ורססיט דע סנש | ע"י לס רוזחמל סינסס רדסכ ןכ ינפמ יונס
 רססכ יוסרס סופיסכ רסכתו | , ל"לסבכ .סנוטלרכ .רשסכ ןתכלסכ תורכועמסו ןרדסכ
 סקטענ 590 תעגי קירלו סינפלס סמב 95 יכ סמ .תופסותסמ ךילמ  ןומזרו
 פכ | ם5 םדכמ .סולרגס .יפל וכ .סזו | . סמ סנופ סתלמ תוכפס לכמ סלב ךפכססמ
 ףיסוסל .סלוכ ךכלט תוקפ> 'ס ול 'טס ומ ע"י ומ .סכס 'כ רוכעב סוס סדרסס
 בותכס ןיכמל סינווכמ .ססירכדט .סעו | ,ל"זמ ורמקס י"תס לע ןוססב תיב ןינכב
 תקוקספסס ךל וככעס סמודמכ  סדוסו יכל ל"תס דע וברס למ לרשי יכלמל

 יכלמב
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 ק"דכס סע .סזכ ךתעד .ספיכססו .סדוסי :יכפמב | תולוסכס | ןמ | לפרסי יכלמב
 קחופ שלו סוכסעס לע תפסופ ופולכ .ססע ףיסומ ןיסס .רחתו . ל"ז וליככרכססו
 ססס סילפסמס תעברס רח6 קודכנס וג> קיפסי = ,סנומססמ .ךקולקד יפכ סג וכ
 םסו ססמ ססלטס סנסו | . 65 סל ד"כסכ כע סתפסות סייק> רטפל 05 03 סזסנו
 סנתפו ססע רפסמ לככ ןעי | , ססיכסל קודככ : ךו5 ןימ  סנמטסו עטתסו סילטעס
 דס6 בוזפמ וגס וכ ופלככס .סירטעב יכ ,ותפסותו תורכועמסו וטוקפס רדס

 ד"כסכמ רדסס יפ .לעק סנממ ט"ו כס ןכ יפל ספיסו וינפלס רוזפממ סנס דועו
 קרכועמ- סיסתס .ל"כ .ססיכבל סנוקסר נסב עכמכ .סזו | , תככועמ סנס .עפמל

 ול טעמ סוקפ סוי סיטלפכ סמפס .תוכט תפסותמ ץכקתיפכ כל סנפס כבעל ןילס
 וכרטליו.ירטסכ ןופסב דכומ .טבקנס ןכתי סנו ,ם"פב סמ ס"במרסלכ 'עעמ רפי

 סכטעפ סקסו ,לול6 ספ ילטק םלרס סיס סל כ"סס ןסיכ דעומל וכממ סיסדס סעבס
 ₪3 ןכ.סג ?קלקפי סז ךכדכו . תורכועמו  תוטוספכ .רדסס ?קלקתכ בכ סמוספ
 געש ב"י ל "ו תכטמ : בוזחמס | ליתתסל ךרטלי יכ- סכמססו עסתס תפסותכ קפס
 סג.סילטעס סרקמכ מ"יס פכטט עודיס | ןמו , רומלכ ?קלקתיו ד"רסכמ רדסס
 ז"יו ן'י תופפכ כ"ג לדסס סכ ?קלקתי כ"יסו ., סומכ .תלכועמ יס סנש סנרקי ליס
 רדס פולמוס .תורבועמס .סיגטס ןיפס רסס יכ ןיכס>  לקנו = ,חכספו קוד רוזקמסמ
 סיליסתמ> סעוד ןיגעס ןיפו . כלסס ןסכ סנתכי ססכ רפסמס סנתסיש לכ , רוזקמב
 ןמיסמ .ול קיטילסס סכפמ ול ד"יו ןמיסמ .ד"רסבל תיכטס .סנטמ סליליל סינפס ןיכמ
 ו"פל סרפמב .םועדס ןמ :ולכס ו"עפפ כ"כ 'ג וכמיס .ספילס סעס סויל ו"עתפ י"ג
 סיס רפכט ד"רסכ בוזעיט ססכ דק 55 יכ , רוכיעס כדסמ סכרד תל וניט לכו ,סס

 לפומס = יגפמ .רבעקתס פ"כע .סיולכ וכ םיטיכםס סנססו , וכממ סיכפס לוגלג סט
 ןמ ול סיפולס ול תיכטס סנסס ןמ :ןיכמס ליתתסל ורסכס פ"עמ ,  ומדקמ סיכטס יתסל
 ד"רסכ .רקענ .סכ .יכ ךקס  פפסותב ןכ ןיסט סמ | ,ספ דחק לכל רכזנס סעעס
 לג קפסופס רסס קודכל סל יכ .סתעמ לססכ 5 ,  ססמ חקוכ יכ .וכניסו ורקיעמ
 ןיסס וכממ .רתוו לט = כ ט"פרפ כ"יו = 'וסכ- = תלסמסס ומכ סוסכ סנם .ב"י ד"רסב
 ןויעפ וופר ויפע קכ = , ככודמכ רדסס לוקלק ינפמ םוספ-לט לכו רומולכ וילע ףיסומ
 ו רטפס ס6 וכ סזפנו .סכוסכ ןכ> |; רוכיעס רדסכ יוכיס לופי 55 וכ יכ ספסלו
 ססיטעמל .ססיקלוע וכוכי ספ | ,סכועס- תונס3כ ספ ויס כפל תותופס לכל דונעל
 ד"רסב יעבוקל .םנמטסס ךרדס לע רופסכ | תויפוסס דינסכ בופכס ןמ לכוקמס פ"ע
 תנסמ תבסב יססב רדסב '13-יכ | ונעמס .סעומטס .יפמ = : רמסנו ךכרד | יפ לע
 וכביו ססמ םמ ד"רסבמ = סמירבכ ז"פת סיפכמ כ םכס סוס סיר5מ תסיפול סיעברסס

 עטוסיככ סימי ססלסכ סלי רסלו | , תכסכ סיספ ןסינ3 סעכק דעסוי סיספס ופול
 ו קבזמ ספ וככו\ .לנלג3 .סיככסס תל ועיקסו יטילס סויב ן3 סרסעב ןדביס תש ורכע
 דממכ .סספס | גמ יפפומכ וכ | כ"ככו סספס ןכרק סט ועע תכס סויכ וכ ל"ינו
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 איק הגשה

 סויב .ו3- ס"ככ וירססס יעיבסכו = , ןוסלכ  ףקיס סופיקסו  ןסירו לע וכס תכסכ
 קס עטוסי .םככ | 5לו תכסכ וכיפס סתדר דע ספכקב לכס .ופכ סתוס וסבכ כס
 קוקס תוגמל וכסכ ספו = . ס"גכרס> תכס םוכלסמ כ"פ ףוסככ| תכסב 550 וחירו
 ספמ ספי סיסת ל) סיפי ססלס עוכטס ימוכ ד"רסב)  סדוקס יכ"פרפ כ"יופ סלועס
 יעיברב סיסי ןסינב 1[ דעס | סוי ל ותייככ ףוסו תכסב יסילסב 50 0703 סעבטב
 , בכ סויב סבי וכ סכטעבְט סכזמס ןינכו .סיככסס תמקס סע ןדריס תרכע\ תכסב
 קס | ןיסוד .מוסס .קכזמס ןיככו .ססס סינכלס תעקס ןיסס ןכ רמול לטפס יפו
 ןידס דגנ תכסכ יפומחב ןכ .ופל ספוס וכ = 3'כ3 | ופיכי לע סינסס סג ,פכסס
 סוספ . סיוג לש תוריע לע ןיר5 ןיקס ןלכמ .סיבב .סימי ריע לע רוס יכ לכוקמס
 סיבכ .סינט .סומי בותכס חכמ סט  ס"במרסכו ירפסככ תכסס ינפל סימי סשלסמ
 ס"כ ןכ .סיולכ כופכס ןמ עעומס טיפת לם כ"ז סכרד םיכוסל תללוסו , ססלס
 תויסל סיפכ סעמ ןימ יתעדל רסס , ךכוכקמ .ס"לפמ ססרככ סנש סיקלט ןכו סינט

 לע ינססו דומכס לע דקסס , סירבד .ינס לע | סיסושכ "1 סכ56 סיכותלס ונס

 וספיט סספ | דוע ונלכק ,זסמ ססענ רטסכ וכטופמ .סילססכ כוטנ .  סדוכעס
 סיס וכ ו"טכ ןוטלרכ ד"רסכמ = וכנובקתל .סלירבל ז"מפ סיפלמ 'ב תנסב סירפממ
 םרדמבכ תבסב סיס רוסעב ותקמ .סירפמ קספו , סביקע 'ב 'פבכ תכסכ יסימתב
 סז תויסל תועוקמ .ר6ככ כר יכד .קרפסב סס לרמגס סטכ כועס סלוע רדסכו
 יגסב וש יסוי 'רל תבסב דסכ ול  יטולפס ןויס "ככו | , םל55 סככקס ילעכמ סזו
 וס ןככר5 .ו3 סטסכו | , יכיס .רכדמ | וס ויכפלס = רויס5 | סורכטד | ןכבְר5 תבסב

 סלופס פס ולכק ותעדמ דסס סוי סמלע תככסכ סשמ ףיסוסק יסוי 5 ו3 סעבמב
 ךירבדכ "פרק | כ"ו = "סל | וכיכמ סמו | , סמ רלוכמכ כס סויכ ססינס יכל
 תבס3 יעיכרּב רוסטכס תספס תקיקלו תכסכ יכסכ .סירפמ פיפי סתיס ד"רסב סוקמבכ

 סרופיס תנסכו = . ססינסל לכוקמס יפכ סלט תכסב | יעיברב ןכ ומכ סכוק ןסמו
 תכקת .סווס סז , ס"כ .סויכ ןכיל5 סיפוכו ס"רמ ןוטסרבכ "בכ סינסל וכמש סעלע
 לוטסכ .ס'כב יכ ומס לע ורממ ד"ב = וסולר 'פככ- ןוססר סוול  ןולכז .ךיסעמ
 לוס סנו ןוקלככ ןלתקיספסמ ן"רככ ןוטלר .סוי3 ותלקתס ל"כ ,  סלןעס סרכנ
 יעיכר = סויכ = תולולמס | תיילק לע .רמ5  ויקרפמ .ס"פ שסר3 ןמ5ע רזעילס .'ב
 ט"פרפ = ב"יומ = ליסתסב וכמו ;דפמ ךכד לע רזוס לכסס וכוןש"כב ספיסמ
 סנש לתומ ו"עתת ת"ד וילע ופסוסו וסת לש ירספ .ל)ומ) ד"כסב ספק
 , ס"פס | ס"כ 'גל ד"יו .םתמ סכיני לם ירסס דלומ וגל ₪5  יוסככ .סטוספ
 סויכ (לל5 בכע .תוכפ> | דלומס | לוסימ ינפמ וכ ס"כ עכקנ 65 00  סגו
 סירסעכ | לס ןוכלר | סויכ סכועס תלירכב סתיס 52  ןיידע | וירתמס | יעיבר
 55 ללכ לוטסב סתיס 55 יעיכר סויכ | תורוסמס | םיילקו | , לולמב סעכשו
 ,ס"כ סויכ קלו ןכ סקלקד | וירקקש.'\ םויכ  סדפ .תשילכו 1885  לקמב

 לכס



 הגשה 28

 סירכדס | לכב סלכ סג | ס6כ יסס |. רזעו;6 | 'רל | לכוקמס יפכ | 6ל0 לכס

 סכתכב = ןגוסכ | ולעו ספי ד"רסככ | ודלוי סלכט סיטענו | סילכזכס | סיקעמו
 תוטנב ךל ולב = ולבקנ סעכ ךכרד .פ"ע  ורפכתנט תויטנסו , כ"ז סתלכקל סנמזבו
 סדמ | תונט תפיכתמ סדק יכתכב יתכתכמ סמל ךכ> תתכ 90| .ססמ
 וליכבככלסו ק"דכס סג  רסלכ = , ם6רמ  תורודס .תלקלק 55 ספירבל | וי0505ו
 קפע ללי ₪5 י"תס לע ףדוע ןיכמפ ןופלר .תיכ תוכט ךומכ  וכיסמס רסס 'ז
 ןוטלר תי = ןינכב .תפסות | ותו6  סנמ6 יכ |, סלכ .סליבכס 5 עקעק) ססיפמ

 ססירכדו תמס סס |. ססכ דירומ לו סלעמ 65  סירכזנס סינמז3 סיס 59 ןיידעס

 . קלכ ת"כ כסומ יתלמ סולסו , תפס ךכדכ 'ס וגסני , תמש

 . סנוטנמ .ספ ד"לטס קנט ןוממכמ וכ 'ו סוי

 . ל'ז ילאצניוורפםהרבא ר'מכב השמ ריעצה

 דה 4 0/0800
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 ספוע יפי יקרפמ .טקלפמס לע | ףסונ יכ סע סימודסס ןמ .סירזע ריס רמא
 תויטרפ .תוכוטס 6'לק ףד 'מ 'פב יל וסלמכ סלעמ לס סנטסס ללכ דכ

 ןטמל ססילע יתלמ  'ס .תמזעב | ףיעסמ סתע סג כדחמ 55 סנס , סיקלח פלק לע
 יכ .יטינכסכ ןכס לכ | , וקדפיו ססידע וכמי סככעמ | תלרקל סכרעמ וכירבד רסק
 יכול סזס גיטמס תויס ימע רעט לכ עדויו ,  סמסמ סיבר לע יזפסכ יפרכע סט
 . ןגסכו ססיככד לכ סכמש רט סטס יטנלו סידירטס ןמ יל6לניוורפ ס"רספ ןולנס
 ינומכ .וסומכ וכ וככל סופכ יתעדמ ונסו סכוע ותלעמ 5 קיזחמ יכנס סינפס לכלו
 . סימסל\ תמסכ וכיכפ פמגמ

 ס76 סוס ינמ .סימיס רפסמכ סיסט ספ קוחלכ ךל :ל'ו בתכ א
 סלכקס וכ דומעס | ,וילע דיעספ .ןיס סדפו סילד ונס וילעט ךרפ ילע
 סמ חג דע קלטותמו טוכס תס סדלמ סמפ 55 'ס דסק .רעס סיפתת
 דע  עסוסיו ססמ סרעע | פסק יול .סערזלו תובס5 ססעו , רכעו
 . "לו סינקזס

 תלסלסס לכ ןולכזכ ספע ?ומעיס ול ןולתי סמ יניעכ לוס םלפנ סירוע רמא |
 סוכמפו .סמיעסס 'ס סרוק )0  ,סופמ :תוימל לס טולדכ וככרפוס וללכ .םפזס

 טימפכ דע סדסמ רסס סיכטס ךס לכ לע בתככ סידיעמס ספ ןל וכילוכנמ סוכל |
 ל ועכסס | תוינוטדק  וססיכ .סלוע רדס לע | יסוי  'לו  .סילסולי תומוס סנוכ
 וכידיב יס סלכק רמ6 2 ,סרולי) .רפסמס לע וסעד ודל סזמ רט5 ססיתונס
 ןיתווסלכ לע יכסו = . וכממ רסובמכ סיכותכס ןמ לכס סילוסל סמד 530 יכיסמ .סכפסו
 , יולס ז"רס |, יתמק | | ן'כמכ | ,ד"בסרס | , לסככס | וכיברכ סינוכססס | וכד ססס
 יטוטפמ וירבדב- סבר .ספלל .סיסרמס ספלוזו ףיטל ספע 'ר |, קסלי ןוד , ג'כפר
 תיכ ךטמב ןס .סירלמ .דוכעס ךסמכ ןס , ותרכסכ וככוי לע סקעדל לטל סיכותכס
 לע ינוסמ סלכק סינומדקל ורסמכ ופלו  .ונרוכסמ מ"פו .ס'לפכ עלומס לככ ןוסמר
 סתיתמב קר סיולר סתיס 63 סיסס סנוטלר .לוכטת כס |, סמקס םדקס יכתכ רופיכ
 סדסס ינב ילקעו ןמזס תודלות קר תולמו סיניד ססכ ןוסס ןויכ :יכ ,  סלופ ןתמ דע
 לע ןילתס .סיסכס .רכלכ סלרכס ת6 סדק ינמ וכל רסכי סמ וכינודלע סמודי ךיל

 יכימ
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 % הגשהל הבושת 7
 יזע ויס 5 ונלכז רסל סינכרס לכ יכ ךכ) 35 ביסס .דועו 7 סלסכ .סמלעד .ילימ
 | .1 עטרמ סס) סלילס סילע .קולחל סינפ

 ךסמכ | . 'וכו ןוטסר פיב ףוסמ ךמלעל ליכס פוטע) :3'זן כסכ רוע ב
 רסמ .םלכס דע בלו סיפלס פ"ע סיטדקמ ויסס סיתעל .סכיכ יעדוו
 עודיס = ד"רסכ לוכג :סנסו .וכמע .חיגסב ןוססר) .סלפת . ךכלמ תסדב
 . כו סכס ּוילע רדפו 'וכ .סלוטמ

 סילכס פ"ע סיטדקמס יכ |. סכיע .סע עדוו יני6 5 וילכד סיכע רמא

 ונכסו סידעס יככד ס5- סעדל סיכטסמ ויסע סמו , ד"כסב 26 ךכופ ססל סיס

 קפמכ 5-ד"רסב .סז ןמיסו | , מ"פ ס"ק תוכלסב :רטוכמכ יתמלס ךלסעס יפכ סיס

 לעבס סלופס תלכק תמ סיללוכס לרמגו  סכטמ לתוירכ וש -ספוב; )5 רפס סוסכ

 550 .סנמיס ןמש ססילסמ דוע ןיפ סיערז תמדקס3 ס"רס כתכט ועכו ספ

 ססיפס לכי לעסמ סוטס ךלסמס יפכ .תונוכטסס יכדסמ .סינוכסלס למ ןתכ סמפסמ

 וכרכזש ומכ .סריפיפ סינפס .ךסב .סכסומס יפ> סדוקס 36 / רחולמס ןמ סבסתב

 - וילע .סיפופ 1'9 = סינולנס .םדעכ ויסכ 55 סלוכנ .תלכקמ וכ 53 /ולסו , וכיקרפב =

 . וגרכזמ מ"פו ס"לפב ססרגס לככ | ונממ ס556 כוטס ופלוזכ ותוס .סוכוממו ספ

 ירשו? >>

 | = וסוכס5 סככד6 = , ןוכטסכ .סוקמ = ו ןיסס כמ .סרס וינע וכרכל | 65 סמלו
 לכלו תל בטסמ לכ .ךרטלי .וכמיס .סודק ןמז \ סכוי סנעב יכ ןפוסכ וסוטמייקו

 ןוכטס . רטויכ ךיללסט סע | לכו  .ופוכי סמוקמ 26 - תודלומס לכ סזכו .ןכרדב

 טרפכו סיוגס יעכס ףל סזכ טיסכמ ןיפ .יכ לוטנכ רפי ססרכ 050 גלסת ב"יטכ

 ןעי =, וכיכיככ סנוכ טרפסו .תועט יל וירסל וגסנתס מ"פב ונרכזט ומכ סויברעס

 סכורלכ סימעפ כס יפמלכ 55) סלועל ונמז תדעו ותנומס רמוס ומלעב וטבט

 .קרי יפכ דע ורטסמ סיס ינמ וכסמס ד5 ככ סדמקסס וכ בייס (סרלקכ סימעפ

 ולגלגכ ססמ דחפ לכ ךלסע לסל סיככוכס תעכס רתול סג סנגס עז ותלוגס ןכ לס

 תולזמס לגפנכ וילס יתמסס ךלסמס ןכ ןיסס סמ | ,דחס ןפול לע דיעסמו סוס סוס

 ןוכסמ כע רע יכזוכ סכתס .סלו | . ס"ק תוכלסמ 5"פ ל"ז ס"רס .בתכ רסס לככ

 ךכ ג"ר רבד סזפ ולוכס קפס לכ סל דוד םיבמ  לכקתסט  'זנס ג'לסק .ב"ימכ
 ד"רסב .ןמיס סנש למלו תלז ככ 55 ,דוד .ךרי ימלוי = ויסס יתוכסמ יננבוקמ

 ורמסמ .ךרטלכ ספש ומכ = , ץרס ימדקמ טסרכ וכ לכקתס חכותכ וילע רשש טרסב

 יכימסב .רוכזס .לכו יתמלס דפומס לע .קפס יל = סוס רסס םדקו סלכ סזכ לי

 יטרפ ספ רסמ כ"ג זלט וכוס  ,וי36/ סוסקיתמס  סידומ)ס ןמ 6"ב  יקרפד

 סיס לוסש קסקסו ןופרס תע לככ ונתמו5פ סיכיר5 יתלכס | ,סוטס יפ) רסמ תוועיכקס

 תולנס ימיכ  ךוללס ףולקס תעכ קל .סלוגס) ו וכתומ .וחקלכ 'תי ותמגמ רקיע

 טדחס תסרפ טוקניס לעכ םיכס .רט6  ןנתוי 'ל רמסמב םרופמ סז סשכ | . ס0פס
 ןמיס

]" = +0 = 
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 ןכסוללו ןפכמ ססמל | דימעסו = תלייופמ .תילכב ס"כקס ףטעסנ = :3'זו "5ק .ןמיס
 ספיר דליכ = סס2 .רמלו טדפס יסוסכ .סתול ססעו ללירכגלו ל5כימ) סרקו ןלכמ
 סעכו סעונ ספיס סמכ .סעורדל ול סנופ5ל סמסס 069 ומ סמחס ינפל סכבלס 06
 קילטכו סידע י"עו ןקז .י"ע סטמל ןיטדקמ יגכ ןיסו סזס רדסכ ל"6  ,סכסכ סתיס
 , 'פ .ס'רכ :ג'ב .תוריקסכ יתמ6ס .ערפ לע קר וכניס ולכ .דומלסס | , כ"ט סלייולמ
 ב"פ ורמסב ג"ר וכ ווכיכי  סוליכסמס ירסו .  סמולמ רכזכ 55 סוטל סחיפמס לכמו
 סכלטלס סול וסיכס 55 ג'לטס כ"יעכמ תוחפ סככל לם ססודמ ןיסט יגפכוקמ ךכ ס"רד

 כ יכו .ךל סטקיט לוס | ןידכ יכס יסד | , סופס | תונוכטמ) םדסס םודק ןיכטב
 ויתויעיבקל ןופסכ .דומל | לוסס .סזס לככס .סיעדוי = רבכ ןיס 85. לוסס וכיד תיכ
 יכפכוקמ ךכ ךומסב ספ( סדק רסס רמלמס למלסב ? וסדקל .ד"ב וטקכו רמלקד
 סימכס)  סג .סנטסס סקק תמס3 וסט רמימל לכיס 'וכו סכור3 03 סימעפס
 ופופ .ס"ק תוכפסמ ס"יפ ס"רס לכדכ כס ג'5םת ב"יטכ לט סז 236 ,  עודיס יפכ

 סלכמ סכסו ליסכס לוסט ילדו 25 ; וסוגיסי סלק סעסכ ןכר תיכ לש תוקוניפ |
 טודקל ספ גוסנס ל כיותמ יתלכ  דומלו שודח ךרד ךרופס ופולפ ססיל ןעידוס
 יכוכעלו יתמללו סול סיתולגס סילקעסש רומלו ,ודקפוס וילעט סיסרס פ"ע
 יטסכ | סילכזנס סל קלוז לכו ל"ב .ס"כי , ו"טתת ם"ד , ג'5טס | ב"יסכ סינסס
 ולסענ כ"פ ןיכרעו ס"פ ןיבוריעו 'כו ק"פ .ס"כו "פ ןירדסנסכו "כ יקרפד יעיכסו
 וניתוכר) סוקמ סוסכ .רקזכ .יתלכס ערפב ל"רסכס סדוכ תלז לכ3 65 ,ססיל6 6
 לם 55 ספועב | דלומ סוס עדי פלש ימ> קר ,סוסל ל .סגו יתמ65 ךיר5 וככימו
 תוניכגטניסס יכבדמ ספופ 5ופמל עדוי וכי .סגו לוזסמ לט לו סנט לט לו טדח
 עדוי : יתכב ךתויס .ךספנכ| סמדת 5 590 . תרכסכ וירכד | תיססר3 זלמ ןפיכ
 ךסעדב סנס | , ןרלס ייוג פככ ד"רסב ןמיסמ | 521 סריפיל סיכטס ךסמ 62 סמולע

 סקבפס תויעיכקס לכ = תוכלמל תעגס סנוכתס תמכתמ ל ךימיב דס סוס דלומ
 סיפוכרמ סלכ תופוקפס תל תעדי תסמ ספוקת ןמז ךסעדכס ומכ | , דיפעכו רבעב
 ק"פ .סלניסרי ללומט סזס רכדס ללגכ יכ | . סדקו רוח ץרפס ימי לכ דע .סינש
 םרפס פ"עלו = ,סלוג .ספוכפ יכוקתל לכליכי רממפ רתפתס  תודלומס = ןינע) \ ס"רד
 רדסו | סכועסו  סנכלס תוללותכ ינמ יקב יכ סידעס םיולכ ל3 "זו י"סב סס
 סכפס ירס ; סולל ספיתמס ןוכסתס לע ולוי /ס55 וירכד רש ,  כ"ע  תולזמס

 = סינפס לכלו | , סופס תויעיכק לע ותו  רפיכ 'ס רעס 'כ רע6מ רוכעס רפסכ םישנס

 רש םימסד | ולוכס סול .ןיבוסנד  ללומע .סוטל .ןס סיר  ןוכטתס ןס יכ וס ו"ק

 סיסלמכס .סיתעל .סניכ יעודומ רפי ןיכ :פ5ס , וסומכ סנוכס סכתל עדוג ופווס
 רפס ויס ונפל | וכוסלס | סלקס סלכ> כוכק .דחל ךרד סכממ .רס6 | ונמעב
 ד"כסרס סול רפול | דיכ | וס כ" "ב5 סי דוגכסו תולנומס ןוכטמ

 קרפכ וחינס יכק6 לשל ,דפמ ספיו :כלק סרריפ ספ לי י56 5 יוורפ
 ישולטס ומ
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 וס רלוכמ :ס350 סירכדס 5 :קפ .סייתמס ₪5  עדנ סיווטס ןמ ךיס יטינטס

 סכוג סוקמ עדיס .ךיר5 ןוכנ לע ןוכטסס סז 3:05 סלריס ימ יכ .סיניבמ) דסמ

 < ,סיפלגס סימיס ןוקס לועסו םכיס ןוקת רועטו טמטס ןוקת רועסו סמסס

 דוננס .ופ דפומס סיסי סועס) םמטס ךפסמ לע מיס ךלסע ןולסי ןווככ עדיסו

 דומעפ .דלמ ןוככ :יפכ םיסמס .פוסש ףיסוס ךומסכו  .וירק5 ו .סויס יס סדוק
 וילע רכד רככסו ,קפס וכ ןיפס ינויסנ ספומכ סזס רקסמס תתמ6 לע ונממ
 רטס ד"רסכ "יס | יתפכ וכ יכס |; תומסלמס .רפסמ יטימפס .רמסמס | ןמ ןוטלרב
 סעודי ןיס סמולע סביפיס םיסלרמ כיסקס יתלכו ותו .רכז 55 6ןסס ורפס לככ
 ימכמ תטקב> | [לוסס לפסס רכסט סלרכ ותמדקסמ יכ תמכ | .תרדעכ וז
 יסי  .סינססמס ססיגס | ינפמ תודלומס | תעידי> סס סג סכרע3ס3 | , סירפוכ
 לע ןנוכסס יתל3 סענע .סמכמס ןמ ןוכנ לע סעידיס קורטפ6 ססכפמ סנס !סמ

 סלוכנ תכוסמ לע 52 סמכס | לע  םוכדס לככ וכעטס ך> תמותי ם'כו , ץר6 ימדק
 וכרקססכ ימכיס טדחס ןמז .יכ עדפס יולכ = : ל'זו סמדקסס ףוס סט ם'מ ךניכטסכ
 ע"כ .כולקכ לוסו  ,סימדוקס וסוחינסט סממ טעמ רלק וסונלפמ סלט רקסמ וב
 ונס5מ ןכו = , סעסל סיקפס "לקו ףלסמ דחל קלסו סעס יקד ד"עו | יפסו סוי

 סז ךל וכל יפילרו  ,סימדוקס .סופינסט סממ עמ םיותמ כפוי  ףולסס תעוכת
 וככוכסס  ןיבו סימדוקס ןוכסס ןיכ סזכ ףונקסמ סלכתש סמ לע .סמתת | סלש
 טרפסס ןיפ סלס ,ג'5טס .3"ופ כוממ סעוכ ססכ ותויס סע סנמ% רס6 . ד"כע
 5 רכד לוסס |, סעמל סיקלמ ף"רקת לש דחמ | קלסכ סיקלס .ס"כמ  ד53 קר
 ותעדכ סג יכ ןפופכ ,  סיתלמו סיפלל תטמס סיכט ץק דע .סעס ךסמל עיגי
 רמסספ לטפס ג'לטמ .ב"ולמ | תוחפ סכב> לט | ססודמ ןימ ס"רד כ"פ | ג"ר ירבד
 ' ..קלח לס לטועימד טועימכ שייס 65 ללככ סיסס סזכ רכדכ יכ | ,וכוכיו ודמעיס

 ויכסמ תוכוכטסס ילעכמ וק לכס 'כמ סמ פ9מכ ד"רסכ ןמיס סזט רמלכ .רכד ףוסו
 ,ונסולג ימי .תויעיבקס 55  ךכעלמס  סעידי תל לקסל סוי .סוי .וכיעס רסס
 לטס ןמיסס ד"רסכ תחת | ומיסיט .סז יפל סיס ןידכ יכ במול לכונט ספרכ טרפבו

 ס'סק תוכלסב כ"ז מ"רס סטעס ומכ , סמ5ע סירדסמס .תכטל תודלומכ | יופר סיס

 חריס .יילמ לש = סוסס וכוכטמ> רקיע פנס ןככמל .ט"ק .ףל6 קנט סט רס6 ס"פ

 רטסכ סכימיס סע. וכויל>  ססיכיעב רטי ספסו , סמסס סיקרפב ונתומ דמכ רסס

 םממ ספלסתס ןמזמ ןמיסס ססכ תת תולגס ןמ סיסס .רוכעס ינט עכסב כ"ג וסע

 סז .יפל סנמוס יסיו ביכסס | םדח 5 רומס ווטלנ לט סירלממ .וכס053 - סיס רסק

 תלסמ = סלתספ .יולרס לוסט 'וכו | "י ם"וג סכמיס סלרפ ז"כעו ; ס"ס ביז דב

 קנס סע תופכויסו ןיטיממכ ןכו = .ורמענ | 82 םיסס סלוסגס יפפלש סע סכיליס

 סלמסכ |, סליליס ןמ .סינמיס .סס> | וכסלמ | ץכמ) סתסוב) ד"י תכט דע ולסתוס

 , 'וכו ט"סד לכפל .סוכויטפ עוכסב .יכמ סמכ עדי )ד ןלמ יפס .סילינסד ק"פ ?'ז
 ומכ
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 ןסכ ף65  ,ס"פ '3 רמסמ רובעס .רפסכ | רכזנס סיטכס תל טז לכ רכתסט ופכ
 סָריָפיס י\ - 05מכס .ד"רסב2 .סז .דוככ | וטפכ סירדסמסס רמקס פודלומכ
 םדסס רכד3 | תזמרכס סלכקס ןס | . וכלכזש ומכ וילע סכסוסס ןוכטסס תירסכ
 יבקעס ללכס לע קפס יל לוס | , 'וכו ןיגגוט וליפס סתוס ולכקת .רטלו סכ) סזס

 ית תסמ וכילע תסוי רסס לככ עוכקלו סדק> ןמז לככ\ סוקמ לככ וכבייסתסס סזס
 , לסויס ןמ .ועי סיעעפל סגכב , םוכודסו סעטס יכרפ סיעדויו סישולס ןינידס
 לוס יניסמ ססמל סכפס כתכ רטל ל'ז ס"רס וכפיפסכ ו"כק ףד מ"פב ונרכזס ונכ
 סוס סרכזוס 65 וז תכוסמ במלט  ל'ז ן"כמכס .סגססמ 'וכו  ןוכססס יפכ עוכקל
 בלס ספיכס .רט5 ללננס וכיככ ןולגס ירכדמ כ"ג ןיבתט ועכו = .וכיפוכרל סוקמ
 לולג לוססכ לודגס 'ד"3 דיכ  תוטלסמ יניסמ .סקמל סכלס : "זו טדחס -תסרפ ייחכ
 יסיערפ לק לע רמלכ סז רוכעכס 55  ,'וכו ול .סלריס סמ יפכ רכעלו עוכקל 'וכו
 וגל ד"כסכ יס רפפ ןוכטסס יכרד .ריטיסל סיכולתלס קלע סיגופנס סינמיסו
 כוכעס 'ס3 'זגס סיטכס בתכש סמ סרק לכס |, יניסמ .סמס סנט סללכמ
 סמפכס וכל יוסכ |: ל"זו ךורכ 'ככ קפלי .וניככ סכמס ספ 'ח רעס '3 רמסמ 'זנס
 וגייסט גייסו  סנקתו וכידיכ וס סלכק סויס סיכסוס וגל רטל סזס ןוכססס לכ יכ
 ןכס) ופלכ וכ .סיקיזפמו ופופ סירמוט וכלו , סס5 סלרכס סמ יפל  וכיתובב וכל
 סתוטקפ לכ ת5 לומטל סיכויס | וכפנק ןכ יכ , יניס לסמ רסמכ סיס (סז ןוסל
 . וניככ ספמ .י"ע וכל תונופנס תולמכ

 קדעפסכ 'וכו ךומסל יתעדל  לודג לוכמ | ןפכמו :ל"זו כפכ רוע ג
 . עוספ סז סג דע , 'וכו סוסו יתמ  וידלומו טדמס יטודק סתעדל

 וסת לס ד"רסכמ סוקס ודלומ כוטסי ח'כס רמוסס ס6 , סירזע רמא
 ופ תופי סלופ | ,ונכינמל ם"לס .דכומ תעסב לופי לס גישטמס רכדכ יסי תב
 ד"בסכל סדוקס וסת דלוממ וכלד יפכ | וככסתיט קלוס> לוס ןידכ יכ םיגריס
 סרפס יל לעופב סוסס ד"רסב> ם'לס ס5מי הפ .רטס "כטס ןככו | , סנס סירכע
 : עגרכ סדלומב

 א
 מ 4

 סכוסכ דע 'ןכו ךסקנס | יכסמ יכ | עדתכ | יולר , "זס ועור

 . 13  סזקנו

 גוסנס לע .סינטס .תפסות סעק סוס תקזס סגפסס תמגמ ,סילוע רמא
 ספ וכ | .ותכוכס תל לודגס כרס לכקי סז לעו , סינוטמ .סירוכעס  ירדס ופלמכ
 תונוכסתס רדסמ לכס 'ר ןמזמ ותויס סעודי לוערעס לפכ וכ רסל סיכסס ןמ ףסונס
 ססע סיגוסנס סורוכעסו תויעיבקסס פודוסמ טלמס תמלכ | לכו 55 ,  סנסו
 מ"פב .וכרכזס ומכו םמז תעדומ לפס . סכינס סיסדקב סגפ סיליטמ וכ0פמכו וכתסי

 וכ בו ₪
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 סינטס | יפסכ ימיו ולסכו ןוטס | ילדסל רטפל | , דכ93 דחל סוי תפסותב ף0-יכ
 קר פול .סוטכ ונכיפ רכס קפססט ירסק 530 | . ונינס ימי לכ סמעו ונתסיס
 לכ .ינפו ןוטלכ | םוכ | ןמזכ וס .סירפמ דוכעס ךסמב ספ 30 'ר) סדוקס ןמזב
 סנמ6ס יכ . תמוערפו סגסס לכמ | ונלגט קפס | ןיפ סנס |, וכיקרפ3 טכופמס
 536 ,  ויתונוכטס יכרדכ כוכטס .תוטסו סיפדסס וטבק 55 לכס : ימי דע .סלועמ
 ךטסמס | יפכ  סתויסל לסל |, סיילבס .פ"ע וסדק גיסמס .תלעמ לס כ"ג עודיכ
 ספרת טז יכפמו . סוטס ךלסמס ירדס> תדכעוטמ סנכיס = 'זככ סנקטמס יפמשס
 לקס םיססד לוכ6  וכמס סיכסכ תח65 לעו ו"דלכ .סג ס"כ סיעכוק ויסס וניתובב
 וזימכ - 'וכו = "וג ןמיס יכ3 סנטס ת5 ןיככעמ ויס תוככ סימעפו , סורכע ירוכע
 ססל .וכִכ סלסכ סיטעמו , ל"פ ןירדסנסכ וככז כסל .תוירקמס .תוכסס עברלמ
 סילוכעסו קויעיכקס ולפמכו  ללס 'ר ןוכטק דוסי לכ עקעקתי קפס ילכ סקמסמ רסק
 -סנופת סוס לכקמ | ונכיס .לטס וסומכ רדס סתלמ רמטכט כוס ס5 ,  סילקפוקמ

 בטס לפס 'כ סנסו ,וכלכזט סיינמזס סירקמס .תעחמ 62 .סילנגגס תעוכת ד5מ
 ורודמ סיסש = סמ וקידכי סיכדס | תתל .כוטסל ול סיס לו בטס 55 סז לכ 5 עדו
 וכ דע :ןירס6לו וכמזמ ללכטו ססעי סמ סעדל ויתונותסכע סש קר |, ערפמל

 סעו = . סדק ימיכ סיכדסס | וסדסתי וכל גוסכי וגסנמכ סלוע זמ סלו ,ללוג ןוולל
 , וכ 65ויכו ד"רסכ ןמיסב טסרמ .תורודס לרוק וירסל סיסס ימ ו וס ונ65מתס
 , בסל ססכוס וכ5 לת ססס סיכרדס ןמ יכ תעד לע 536 סז ססע 690 פוס יסדו
 כט סזס כדסס תל רומסל ספועס ךרלוס סכיניס .תעמ סג סלק ןידמפ .דחי ונסלמכו
 9 = .סיסי .ךכו ךכ .ס36 ונתולג :ימיכ סיכפס .לכלו סוס  ךכו ךכ .סופס יפכ
 סוס סוסד סמ רמת (וככ לטקמ וברו) סינומדקס .סימיס לכ לע תמסס תניחבב
 8 רטתכ , וכיספפ יכיעכ .כוטס תל סע .ססענ סיקדופס ויכדס יפ לעס וניידו
 . סעע יככד טז לע ףיסוכ 'זס סגטסס לע סכןטקב

 תכס3 יטסכ רדסכ 'זכ יכ וגדמכ סעומקס יפמ : ל"ת 3 :תכ דוע ה |

 ססיכבל "פת סיפל6 '3 תנס סוס סירלמ תפיליל סיעברלס קנסמ
 שש ו.

 . סטנט סיככ דע 'וכו שנ שמ עב

 דועו 3"ע "יב ףד מ"פ ס כוקלכ סנממ סלמפ סז לע סנופפס "א
 . וכיגפלט וז  סנוסתכ

 '3 סכסב 8 55כטי ופי .וכס קספ יכ וככנק :ל"זו תכ דוע ו

 'וכו 'ס סויכ סיס ד"כסכמ ו ז"מס סיפלס

 יופג ספוע רדסד לפירכב יכסק | ..וסומכ סכתפ .סכס סמ יפסלפנ דסמ ע"א
 ססרופמו



| ! 

| 
| 

 ומק הגשהל הבושה
 ו'כרמ ףלס וכייס | , ק"מתב לכס ז"מתב וכי וכיתוככ 555 רכזנס ךסס יכ ססרופמו
 סירפמ פולי דע םוסמ עברו קסלי תדול דע ב'כ ,סגפפס דע מ"ש , לובמס דע
 יפלכ סתיס ןיכע) סתוטקסב סיילסד ק"פ לרמגס יככדמ ןכו = . "עקב דסי ססס
 יכש רקס .סרופ  סיפלקס יכפכ וכייס) לכת יכתדמ ןרילכ סמכ | , למעע יוס ןינס
 םפנס תסו ןמ .תכייעמ יכו | ,ןינס | ילמתו ןיעברלו סלמ עכרל (וספ לע סיפללס
 י"סכ סס סקע .רמ6 .סנוכסס .יפכ | , ןייוס "מת .סרות ןתמ דע ןרסכ וסע רסס
 לע3 | םיבסס לתקיספכ .סג . סיליכ5 יקספ3 .סמורתס רפס | לעכו | ורולכ3 ל"ז
 וכמל םוריפכ וניל6 ךיפוכסתמ = כופכס לע 'מ רומזמבו סזס טדסס תסרפ ץוקלוס
 : ל"זו בתכ 'ס רעש '3 רמסמ רובעס רפסב ליקנס ססל36 '5 סכססו | , ק"מ

 סיס . טיסו סלוע רדסכ םכופמ ןכו ס"מתב | תכס סירלממ ולי  וכיתובסס עודי

 סירלממ ופפי כתכ ותלכק רפס םלר3 כ"ז ד"בלרס סג | , כ"ע רוזחמל ו"י תכנס |
 לוגטס רמסמכ סזס ןוכטמס ןמ רש 59 ס3ס תלוז עדונ סכס לכ ןכו | , "מפב כס
 סכומסס סנטסכ ןכו תקז ותגטסכ סזס יתמלס כרס לופל סמלו .  סילולג מ"נפכ
 ועדיס ךמנע עגס = : ל"ז\ \ס5 ומדקס וירבדכ : כ"גו .ססמ לס ותתימ .ןיכעל סלעמל
 ["מתכ | תכסכ סיקלס "נק פועס ל"י  'ד .סויכ סיסע ןסינ םדח לק לוסס דלומכ
 סוס סנוקמס רפסמס  וניתוככ ססכ דימת סנמ  'וכו .ד"בסכ לוסט סדקמ סלירכל
 ל וכילע ויתוגססכ לפכתסלו ללוגתסל | , סבל לע סלע לו ןסומד ₪2 רסס ז"מסב
 וכייס ססס סילודגס סירוכדס ינס רסס | סז ונוכסת לע יכ וכ ללפתת רפכו
 שלו וכעמס 65 עדוכס סמ לכב | סנסו | , ונלכק כ"ססו וכדמכ סעומסס יפמ סעסתב
 ויתוגסס לכ ד תלזס סניסכס סע ללס | , סמולמ ונימכסמ ז"מתב .ךס לע ונלכק
 ס"פפב ןנרכזט סע וותוסרכ סז לכל קסדכט קפס ןיש . ןילל ויסו סנלוכת לוככ ספל
 תפוסג ןי6 ע"מתב ןוכטחל .סגו ד"רסבמ .ס"מתכ | ןוכסתל יכ ל'ז ף"יעל סכסס ססכ
 ןכפל סמד לוסו ,ס"פכ סלוע רדסכ וכיתוככ וככזט יטימפס :סויכ תלפוכ סילפמ
 לכ .ירבד סזכ ףלסמ ותויס לע ףסוכ סלומ . ז"מקכ> ךסס: ותסרכ וכסמב יקוקס
 סינרסל ול שי" ןילס ןמ , 'זנכ ומלעפ סיכמז רדס .סכומו ס"מתכ ורמסמ סיקידפס
 ק"ד ונוכסס 95 רכס5 ךרעפי סרובעב שס "מתל ז"מפכמ סכס ףיסוסל ופוכב יכ
 סמדס תוינקטסס לכ .סס6 וולע ליכיו ומוקממ יסימפס סוי .ריסו לס , ו"עתת
 ןופ ד"רסבמ .ז"מתכ ךספ וכ  םיגרי דועו = . סימעפ .סיכט 555 וטפסוס סנסכ ונולע
 פ"מפב ךסל מלסכ יכ סטק לפויסו = , ג'לטס .תכסכ כ35 ד"לטס תנסכ סויס .ונפנל
 ו"י תנט ססיס סירפמ | תפופיכ| לס 'זכס ליסנס רמלמ  ןוככ ל5 כס סנס ל"רסכמ
 .סיכותכס ןמ כ"ג  םיכוסמ ומכ | סיכתמ | סלכס סנסס 5 | ורכעסו | , רוזחמל

 וקוס ףוסכ טז ורכד קזסו 3ש ןככעל תויולרב וכמע יליכסמל  ביכתו ירקע ןיכעלו

 56 כושי ןכו | ,ז"י "וג ןמיסב עודיכ .לוכע פנס | תנסכ ספיס ןעי | , ם"ע רעסס

 ;"מסב ןוכססל 26 .  תרכועמ .ד"לעס לס וז -וכקכס .תויס לוסס ןוכקתס יפכ ןוככ

 לס | |



 הגשהל הבושת 0
 סיכוכעס רמי לכ דכנמ ןכו | , סיתנט רסס דע ססל יוסכ 15 סיס 5) רוכעס לס
 כעל :וג> סיס 55 ד'פטס תכט סתע סנס , סתע 553 סז ותעדל ו5מכס סירכועס
 רו 1 ספסכ תורומסמב לופיס דבכנס | כר סנילח .  וכילע סולט) .סולכס קכ = תו
 וס דלומ לוסש ד"רסנמ ז"מתב ךס יפ> לכס כטיתסכ ויל תוסכס זכוי ןיד ןמ
 סתלוזו .ילס .ןכיככ סילעס וניככ סיכולנס תוכז> .סכעי סמ | , סד6 תכילי סדוק
 ונרכזט ומכ ו"עפפ י"ג וס .ד"יו "יס קמ  כססנס וס ד"רסב "יס 55 יכ סירמוסס
 ו"עתמ י"גמ ותוכמסבו ז"מס3 פחת ו"מפכ כוסי ד"יו ןמ ותונמסכ ירסו ,  וכיקרפכ

 תעוז-סנ = . סרכסכ ףלסתמ 5וסס ישימסס סוי 5מכ סיכסס לכלו ,ס"מפב כוסי
 ורמל סייסכס פ"ע סיסדקמ ויס סירלממ ל6רשי  תס53 16 יכ רוכז) ךל םי 5
 ףנפפיט יפמלס יפל | רעל עדמס טלר רטפ6 .יכ | ונעדיו ,םדקו .סלכ .סזכ 'ת
 מ"סק םוכלס טרפמס | ירכדמ | סלקכ3 ךל רפכתי ןכ יכ סוטס יפל רט טדמס סוימ
 סיסקו לסמ ךכד 'כ סוי תלקתכ | יעלמסס ןוכקס סיסי סימעפ :  ל"זו .ורמלכ ס"פ
 סוי סדוק סעיכקס .סוי סוסי זו 'ג ליככ סיסת סילכסו סויכ וכ סז ןוכטמפ -סעיכקס
 ברעמב םריס סרסט .סלילכ | : ל'זו ס"פ שמר כפכ רבכ .ומלע ברסו | , כ"ע סיסרס
 סיסי 'זגס לטמכ סייסרס פ"ע טודקסס יכס = , כ"ע םדסס תלחמ לוס סרתסנש רחל
 . ם"פ ינסנ"רפלס פנוכמכ ופוכספל כ"ג רלובמכ  ,סופס יפפ רש םדפס תרפממ
 גיטמס דקט לוט יכ ךכל כ ביסספ .ןוככ לרוק ךל שי 360 סיככדס .ןמ סנס\
 בסמ טפסל ךיל5 סיס ןעי ,לוסס ןסיכמ סוסס דלומס ןוויכמ וכיד קיד5סל 'זכס
 ימד ןמי  סינפס לכל ספלו . טדסס תק 16 וסדק דבכ3 ויפ לע .רטס יתמסס
 'זנס יטימטס סוי ןיפ ליסס תעס לע ל"זק> סכמגס ק"מקכ ךסל יכ עדותסב ול
 סטענ סמ רמלס וכו .סמסס תודלומס ינטמ רקכתש סזי6 ךל םק ספי סלוע
 ודע3 רפכל סנס | , וכיתוככ ילכדמ רכזס סמ לכ 5 סולס9 קוסו ינ 5ופל
 סממ ססיפס פלי ₪5 ךל תוכוסע .פורמתו  סיקוככ סלכ סנמ6ס יכ רמופו ידעכו

 | . וערמ ןכש ספלכק דלמ ספ יכ תודלומל ןוססכ ד"רסב וכס
 פסו 'וכ\ .רזעימס 'רכ סיכסכ וכמס סמלע סריכיס תכסכו : ל'זו בפכ רוע 1

 . רזעילס 'רפ לכוקמס יפכ ללס לכס לס דע , 'וכו ט"פרפ כ"יומ לוסתסב
 ספוככ םלכק ויס סז ןינעכ רזעילמ .'ב ירכד סלט טפסמל בוטתפ פז "א

 וכ ךסמכ ופקלקממ רש .סילע קופל עפוסי 'כ זעוכ 5", ןכ וכח ןס יכיסמ ןס

 כ"ג רמסמ סכו . רזעילס 'רָל ססינמיסמ ופלספי וספ לט ןכו סריפיס דלומ : ןמיס
 ומכ = סייתמלס | סיטרסס ןמ .יכ עסוסי 'ב ירכד לט | רזטילמ 'ב לם  ופקנחממ
 .תמדקסב כ"ז ס"רסו ופלכק 'ם- שרב  ד"כסרס ירכלמ 'ג רמלמ 'מ = 'פב וכרכזס
 ודי = סנממ  סימכססט לכעס קכפ תופסותס לעכו 5"פ סירממ תוכנסו סיערז
 תכרקמ סח, וכל .סילוסמס סיכקעסו פוס לט סיפכעסו תודלותכ | וקוטסו
 דססכ יסי יפלו םולדס .סז רש6) סמלע סירקעו | תוכסכ לכ ,  ףלחתסכ ססיקלו מ

 ססמ

 דם =
 ו ₪



 ' טק הגשהל הבושת
 ומכו רזעיפפ .'כ ירמלמ .לכ5 = סיס .יולרו = , קקולסמ .סוט סלוע) ק5ממ 52 (ססמ
 כל ימכס לכ ןכ וכ רס6 ןונגסכ  ססמ טיפ םיפכ \ ולעיס | עטוסי כ לש ספוס) ןק
 גיטסע .סמכ .סנסו | . וסיימעטל ודח5 .ססירכד ךסמ לככו סתעד | לע סידעוע
 ס"כסש יכחמ יכ ביפסל ונלוכיע וירכד חסוכ יפל ספרס ןמ סיס ע"פרמ ב"יו ןיכעל
 , סכיני לע .סנוטמ | סכטכ סיססס סוטס \ דלומס ד"רסכ בפ ו"פ ס"ק תוככסכ ל"ז
 "יס כושי סז רוכעב | רסל סינס ע"י לס רוזתמ .ךסס לע ךפיסוסכ ןכ ומכ לס
 סנפס דלומ סיס ומגע סזט קפופס רמזי רומל | , ט"פרת ביו ןופסכס דלומס

 וקדלי רזעילמ 'ב ירפד לכ ןככו ו"עתת ס"דפ .דוע .ךרעפס ילכ .סבילו לש סנומלרס

 תולגס 5"י פ"וג תורכועמס  'יס ןפנ .ו"פ ותופכ ומגע ס"רסו לילוס ןקמ , דסי

 סנס | , וסתל וכ 5לויכ יסי ע"פלס "יו סג ןכ לע רטמ וסת לט ד"כסב) 3

 סייק ןמיסכ ט"פרפ כ"יו | ונממ 65 תמ6כ וכסנס יכ  רמסכ 'זגס סירכדס .תרועס

 5ע סלעי סגסכ יכ , ככס סמד .רטלכ דס רוזפמ .תפסוקב תורמסמ סיעכוקכ

 ןטי וקיפכ  סתומכ  תללס סחוס 590 תופסונ .סלילוס וגס ךס .לע תיפ) תעדס

 לסל וסת .דלומ סג יכ .ןנוכתתט פולי .סזס רכדכו . סילע .כיססל סוכמ ןיס סמפב

 ומכ |, לכס ןיכ סוי ךסמ | ד"רסכ | רפולמ 15 סדקומ ןמדזי סכרקס .ךס סי

 ו"ע '3סוי דע .תועס ו"י '5 סוימ כשל ןמזס ןמ .סיסיט קנס .סזיסכ ך) לופיס

 סעט וז .'ו סויכ | סריפיס .ךלומ לכי ו"עתק .ק"ד | ויל ךרכסכ יכ ןפוסכ ,  תועס

 תוכולמס תיילס לע ןס רזעילמ 'ר ירכד לכ .תומפוסכ קיפסי לס ;  וכממ .סיספס

 סע .ססכ וגל ןיפ יכ ,  וגיסכמ .ססעמ לסת 5וסס סויס 55מס לע ןס לו55כ "כב

 ותיטלככ ס5 ףל '\ .סויכ .דלומס לופיט יד = , סיקלטסו סעטס קודקד לע חירכיס

 סגססס תכוסתכ וגל ומדק רטל סירכדס יכל .סינפס לכל סלוס | . בכע תסכמל וס

 יכ ספרו ונכס ,  סמ .סלרנכ לס 'ר סדוק סיסט ןמזס | לע  םוח) ןילס תיעיכרס

 רחל 'יס .סויקכ פלו ע"פרפ "יו 'יס .סויקכ 53 = סנעפס) ךרופ וג) ןי6 ןפול סוסכ

 95 .םינסמ | וטפכע 5 תוטקס) .סיסרכומ וגל ןיש ףוס ףוס יכ ,  סלעמו ד"רסכמ

 תודפומל ןוטלר סיילכס פ"ע סיטדקמס :ונימכס 555 סג בטסכ ד"רסב ןמיסס גיסמס

 עמב = סרולי  סנינמס ןכו . ססימיכ וכטסנ | 5 יכ וטטדוס  רככס סע .סיוסס

 ססיכתכמּ | ותול סיגסוכ יקלכ | סתויס סע | וילע רד .סס) ןמדזמט תומוקמס

 כ3 .ססירכד .וכיטמס וירסלו ,  ע"ס ירכדמ וכ .סנמכס ךסס יפכ .סוס סתוכורכזו

 טס קזפוס ₪2 ד"ר טז רמלכ 525 | . ץרלס לע סימס ימי רפסמ) ספיתמס

 ךסמי  סלועס תונס רפסמ 15  יכ ,  קרוסמבכ ספוכנ | וזילמ לכקתס ןכט סניממסמ

 יפפ .ומויק .ענמכט סע , טדס .ופיפמ רתיסו תוקפס וב ןכתס ותלכ סלכסב ויכחק

 קני .ןעי וכ וקיזפס םפסו .  ונככזש  סיקלוסס תעד) םלקס יככ ץעטטפמ \ סלרכס

 וז ססמכסס רטמ סלל .סכסומס = סכילי> ךסס יפכ סדוקס 56 רמוסעס ןמ סדיל
 ק"ג סס) .תויס סע , תעדס 56 לכקסמ רתוי לוס ךסס .ססיל6 תוסרסמ סתיס

 סזימ : '



 הגשהל הבושת --
 סזמ רתוי וסט סמ ול .  ונכתכס סיתעס תטלט לכלב ינפמ ותתמלכ קפס סזיפ
 ₪%6 .סנויסת 55  ,טטמ ספ | סכלס ס5 רקוי סטפ יפדול סיעדוי ףל סתויס סע
 . וניקרפכ  וכרכזט ומכ  ססולע ונולוס כ"ז סמלע .סספ ספל ןכ .עטוס תונט עמס
 גוסנס .ןמ רוי לוס סינטס ךספ  סקעדל סג .ירטפל סמודיס .ספ ןכ סז תויסבו
 קפסס סנס יכ | , סתמ על וננוכטהב ומוקממ סומי 5 ד"רסכ "וס לכס | , וכל
 לע .םוקכ 55 ונסנלו תויעיכקס לע  רדסס  רסמס .ינפל .סוסכפ .דכ9 סיכסכ סלח
 סירדסס .תוקסב .סתע תכלכ | וכייד = ,ספטמל ונרכזס | ומכ  סרקיעמ סוסל יפמ
 ןמיסס .ןוטסב 3סקספ :ס256- תולכס דכומס לע .וכמלו סינפס ךס לע .ומיכססש
 תשע וילפ ססדוס 55מסב | וכל5ל סז| ךרד סולי ם'כו = . שרוטל סכל .יסי סזס
 סילסע 35) .תפסות ותופ | : "ו = ויככד .ףוסכ .סלרתכ ומלע | גיסמס ברט
 סינמזכ סיס 53 ןיידעס | י"תס לע ףדוע ןינמ>  ןוטלר תוכ | ןינככ | (סינסס
 ךוס .יתעדי = 55 יכנס יכ סע ,ם'ע ססב דירומ קלו סלעמ | 5  רכונס
 וקנסס רקיפב = סנמלו = . וקיזי ספרס מ רטק ססס וירד ול = וליעוי
 סינטס ךס לע קלוסס סלט ןנוכתסל דוע ךל ₪ רזעילס 'כ ירבדמ .תעלומס הז
 קפס ןי6  ,סמולכו תומלכ תונורכז יכתוכמ ול סדילג םרכסמ* ויככד קמ קזס
 ותויס) ןכס  .וניקוכב יככדמ ודננ סלרקקמ | סריתס לכ ינפל  לופי -לופנ יכ
 ףוס 3" ססמ | טעמו  םורדס טז יקרפמ .עדונס .לככ טדקס יכתכמ .רזעכ
 וכ ספרס ןמ | סיסיטכ) , רמ6ק .לרק לס :יתכוד סמכו = ןפוד לנוי קרפ
 סקקוס = וטטפנו .ידדסל | ןכקס ופלוז סכס לכ .ופ רזעינפ 'ר .ירכדו סיכותכס
 לטפס יס ביכס לעב 36 רמו) ךקעדב סתל סעדתס ססכ | ,ודסי סקדטלס
 ונכ רזעיללו .לילוס ךתככסמ סתוס סענ 55 .סטוספמ סלרנס לכ סע סיכותכל
 יִוקי לוס סת רמפל ךקופ .תונעפ לוס לכוי סכ לפס ; ןכ רמו (םודק ספ רכדכ)
 .דנגמ דומעס ספוכלס סוכל תרמו יכסס , סכס ותו לס וקעד ףוסל דרוי ךכיל רסל

 ב65 סשנס סיס ספ וכ .רמולמ לדסנ 59 ןוזס תמיק דוע הנה
 בתכמב ןס ומלפ רובס ןס סזס טונל ססיתמס לככ | ונרכדמ רָכדכ סוללפת
 לכ לעו ללכס לע .טלקמס סז לכס |, סינפ סלכל .סיליכשמס ולוספי 05 זס
 .ס"לפ ףוסכ כ'ג וסוכענכ רט יפכ  וטמסמ רפי מלט לוס ילדו טרפו קרפ
 םינפס תפסות לכ .סזס רגס) וטסנכנ  דומלגו סנוטלר וכמלטמ ונסנ5 ספס לוסו
 קועכנסו וכוסכי סיכסס ןפ וכב לובי .דערו סלרי תמלכ ,סנס דעו סריפיס ןמ
 סמס | ןס יפכוכס | ןככמ סנס לכ וכומדק רבכ | רטסמ לכס - וכילע | ולפי
 ןי6 , סיקרפס ןמ ויכ6 סולנסו ס"פפ סתעד ונסכוססו וכרכזפ סידיסמו סינככ סינולגס
 תכרדלו , ספכב ספכ דססב דחס סכ סחלס) סנחתכ לוס ךירל קטכ תלרקל ?לויספ קפס
 יפוגמ ס6 וכ סזכ ונסנש ןיפ ע"כפב ונעדוסט ומכ רסס וכילמ 53 סכולת לכ סדכל ססילע
 טרפב 650 = .וניג6 ₪3 סגו  ססו95 סירכד לעכ יפו סתוולכ .ירדסמו סיקפוחס

 וכעינסס



/, 

 זיק הגשהל הבושת
 תיכב וניתוכרל סינס י"סס ןוכסמ | יכ ד"כולרס ירכד ק5 ז"עק ףד .ס'כפב ונעימטס
 ףוסו | , סכפ סירסע ויסנ ןככסס דע זלמ רב סיקיוסיל םלק תנסכ סטנו ספ ןוססל
 לוס וילד סוס םכוכ (לוסט לכקל ןלממס ל'ז .רופמס לעב ירבד 96 ונרכז .ס"יפ
 רלוכמכ דסמ וטטמי \ תיבס ינפב סרפ תוכלמל סיכעס ד"ל ךס יכ ןפולכ סתסטמפרס
 ס"עק ףד ס'לפכ וירכד .וכלכסש ומכ בוליככ כתכ .קספי ןוד סכחסו . וניקרפמ ם'לכ
 530 ע"ס ןוכטסכ ק"לס סיפכש 'ג תכסב 55 'יס ןוטלב ןכרת סיכותכס טספ יפל יכ 'ב
 כפל סיעכרשסו 933 קולג פונט .סיעכק 1909 ךפר53 כשש , "כט סיפלס 'ג תנסכ
 סויס דע םולעסל תוכמכס ו"פקס ףללו תוכטס ןיכמ םיססר דע וכסמג  ל"ז ססירבדל
 .תרכסב ד"כט סיפלס תסממ 2 סעעי סכיפי> ךססק תוס ילדו , תקופספ סוס יככ.סזס
 יככד = רתיל ןכ ומכו , םינולסלס סימכסס ר6ש לכ תעדל ןכ סג רמוס ס90ס סירכלכו

 ויסס סילכזכס תסלסכ ספ סתונסל ךרופ ןילו וככוכסכ סמוקמב ורסכתס רככ רסל סלל
 ךסס עכטנמ סנשמס לכ :'זגס ס"לפב עדותסס ומכ יכ .  סמס סתעיספ ץוח סופפוככ
 עדונ סכ לכ תרבס) ןיל ןוכססס כחול למ יכ ןפולכ , עורגל לו ףיסוסל ודי סט לנס
 תדע לכ תויסכו , וכידיכ 5מכס תויפלס לת ופוסלמ) סמדת רספ ןילסו ןולסס סוט
 סנס , תפועו סכיחב יסנסל סתול סיקיזחמו ססיככד .רתי פס ע53 סיתוס לסרי יכב
 תוכפ יסרוסו .סיעוע ןיד תיבכ ספסל 55 סדעכ .ןגסלו סתוכזכ ךפסל סיכייס דחי וכלכ
 סיקיד5 וסוכי וכו רוגס וככל תסזס סכיקסס רעס יכ תופס 63 ןככו . סלילח וכתלות
 5 ריפסל ךפס יככד סופמל וכסקב וכידי תסמכ רסס וכחכסו . וכיספמ יכפל ססכ ןופרל
 טעמל בב ןיכ 'יססש ןידב סלרכ 050 ס9לס סיכבמס תעדל "זר ירכלב סלרגס יסוקס
 יכ עדו ו6 .ס"ס 'ם קרפ ומסבו .כקופס סשכ סרומס ברס רכדכ בורק "ופב ונפכוכ
 יסכס לכ ופפמי ,  וקיפסי ןלל וק ופוקי כל רפסס ןמ ותלוזכ ומ סזס םולדכ ןניכבד
 דככנס ברס ספע רססכ תעדו סעק כוטכ וכתוכזל ול וכדגכ סותסלו כותכל ססידי ליס
 יפולב רככו = . וסטעמכ שי סלסיס וכככ תכסלמ לעב וס 4 יכ ,  סזס .[לרוְסו
 דָעּב ןנסכ לי י> 55: יוו כפ דו ד כ"רסמ ינוד6 ללוכס .סכקס תלמ פוגסה
 יככזי סלו , סינוטלכס .יקרפ תיק ויתספתס סמ לע ירד ;ם 2 קיס 7 י
 יתעגנ יכנס סג רס6 טבפ סזיס לע תודוסמ לדקס 525 סע .ספוסס סת[5 יכחס סייחכ 'ס

 עידוסל ןוסלכ 'יס ןעי וילע ןיליט ול תופי מלס .וככעפ סילמ לכוקס עדי , וסלקב
 < סדקס למ רז סיבמכ ספרי לפס ומע וכ בוטו וכמעכ ומס ם5 סינכוסמס וידומלב
 "סג ףוס ףוס רט םוסס טולס דוככב קר דיכומ ול סלעמ סוס סוכיוס ןיפ [ סמ יסי
 תפסות סז סע לגלגתס י56 סוס תוכזו , ולכל דבוכמ .'ס םודק ותויס רקיי יניעב

 (וכנפס לכ סנס דעו) וכסקכ רספכ ונתומ 'ס סכזי ןכ -- . ונינמ די לע ותמכס סוסרפ
 יכוו ןומדק 'יס רסל 'ע קרפ יתקע רוכזס ידוסיס ולוכ"ועסורל יכוכס תל ססרפל
 סלועס ןמ ךלוכמס סיסעסס .תלמ סחמשו סרוס .סיסס ל0רשי יכב לכו , וכממ סכת
 -- : ]מ סלפ סלועס דעו



 תונשהה חול /
 תעל יל קיפסו רפסס יערפ לכל סוקמ סרומ תוטעסל יקטס תויס סע חנהו

 סינוטגכ תיק לע וכ ופלמכ סל | תוגססס חול .סיעכ לרוק ךינפל ינינס .תפזכ
 סזיס סנסמ תסס לכ 356 ותוסרכ סקד5 קר יל ונכסתי 55 ליכסמס יכ יתרטכו ,כ"ז
 םיס תעלוע ונימכח ונוכוס רסס לסומסו סמכתס יככד רתי .ןיכ לכס , חכסל סעט
 סיסרומס סטט ןיב לפכ תקולסמ תודי6 לע תמס ימ 'פ סלכוסע ספיעומס 'רמימס
 םקכלס 'ימרי 'רל וסכס 'כ ייל רמ6 , : "זו ספנקסס ינידמ דחלכ ססלס לומ  סעלס
 תכלס ולו וכינימ ןכיטסקד ןיתוכ- 0תכלסד טיטפ ל"ת ,וכיסוכ לתכלס ול ןותוכ
 קטיתו , 0םלימ םינס סמעטב לפלימ לילת לתוטיסק ידימ ל"6 .ןיתל יקדרדד וכיסוכ
 יכ = םרוקכ עדי .סז סע |, "הקולסככ לכ וכ ףסי לו וסיפ> סזכ "מרי ל די
 . וסעיסויו סכי וס סיספפ לומגו ידימ 'זנס סינולגס לי5ס סטעי יניעכ כומס

 וס סריס ןכ רפסב רמסמ %5מס ופלילפ לע כז 'סופס לעב חבסב ליחתנ
 'זכס 'פכ ךיקיסכסס סע יפכ ,'5 ס"מ כ"פ סוקיט"סליסילקיס סירפוכלו סינויל סנוכמס |

 ₪5 וס יס ס6 םפסו םינניפיפסס ליס ן'במרס למ קתבכ לתמכמ יכ '3 "פר
 . יתעדי 55 יכנס וכ .רמופ 55 סידי סתלקּב ולקט סיס

 . 5 ע"כ ףד ג'פ סושי ןלכנס סםוכיפכ י"סכ לע הגשה
 . 5 "מ ג"פ סיפכק)  סיקודל ןיכ רסס םכפסב קחפי .ןוד סכחסו ילזוכס לע
 . '3 .נ"ס מ"יפ סימסס סנק דע .סימסס ספקמ רמלמל וסורפב יפרזמס לע
 . '5 'ע סט "וכו ס"מ ימכפ וחלכ רמלמל סטורפב סדיקע לעכו סרומס כרס לע
 . '5 מ"ע סע סימטס יסוקרק טורפ3 ךוכעסלעכ לע
 יוסכו . לסקזסי = רכדל וקולפו טס סיעיקר ינט ל"ז סכממ םורפכ סכומס ברס לע

 | . 'כ ס"ע סס ופטד> סככרמב וסלג ומפע לוס רככש סמ
 . '3 ו"ע ספ .סוכיקוק ימכ  ץרלס בודכ ינס עקסקב סיסרפמו סימכס סמכ לע
 עוטומס לע סנטסו לרוי לכקי ומורד> סלועס ןופלמ כס יכ  ע"סס ירכד לע ישוק \

 | . 'כ ם"ע סט וסרפמ
 .'ב "ע סט פרפ סכר סדסס לכרעמב סבב סכטמ רמממל סשורפ3 ן"רסו 'סות י"םכ לע

 . 'ק ג'פ ספ סלועס פרופ רפס לעכ טולס ס"רס לע תוגשה ְ

 . 'ב ג'פ כ"יפ סלירדנסכ36כ סכירפס ימו רמפל וסורפב קסלי ןוד סכתס לע
 . 'כ ו"פ סט 'זכס רמלמס לע ולולתו 'סותס ירכלכ ספר ישוק
 . '3 ז"פ סמ סלפוכיכ סיפתת דוע םילסוכי סכסי\ קוספל ופורפ3 קחלי ןוד סכחס לע
 . '3 "פ ג'יפ רוכב ימומד תויכרל טורפב 3" ס"רס ירכדמ 'יעכ תירשפא
 ריסמ וכיכב ירבדמו = ,סרפכ ילע וליכס רמסמל וטורפכ יספלסס יככדמ "יטנ

 | . '3 .'ק ו"טפ קלמע רכז ₪5 - רעלמל וסורפכ ספוטינוטמ
 . 'מ ו'ק ז"יפ סינומדקס ימי ךכופ לע ופעדכ סרומס לע



 חיק י תוגשהה חול

 "ו ןכ ויב6 זח6 ויסכ וסיקזס דלוס לע סלככ ת תורזכ וענכ לט וניפרפמ לע החימת

 . '5 ז'ק ז"יפ סינס
 'ב ס"יק ט"יפ כותכס סנכס 25 רמסמל וסורפכ ךורעס לעכ לע
 . 'ק ג'יק 'כ 'פ ןוטלר םיבכ ויסט ג"כס ךסכ ירו פ"ר לע
 . 'ב ז"טק 5"כפ 'וכו ססל ו סכוי תומד למלמ לע 'סופס לע 'יפמ "יטנ

 . 'כ ז"יק ב'כפ קידפס ןועמס יונכב 'יסכפמ סמכ לע תוגשה
 . 'ק כ'ק | ג"כפ .תורטסל ןיכמס תלקתס לע סתעדכ סתלוזו קחלי ןודו ד"כסרס לע
 . 5 כ"ק ס"כפ סיפסכ תטימס רובד .ן'רס לע
 . 'כ 'ס ס"לפ סוטס ךכסמס יפכ סירלמ תילי דע תודלומס וכטסכ ף"יטל סכסס לע
 . '6 ק"י .ו'פפ 'וכו  סלודג סכוכמכ סויס סתמ דמעמב ירזוכס רפס קיתעמס לע
 . 'כ ג"כ .ס"לפ בופכס ןמ וילכדל סיפר םיגכס 590 קחפי .ןוד סכסס לע הֶהימת
 .'3 ט"כ מ"פ ד"רסב ןמיסכ סינולסלס תק לע
 , כ ג'ל סט ורלי םיסילטכ כ"ז סטרדמכ ס'ק תוכלס סרפמס לע
 . 'ב ד"כ מ"פ | יניסמ סטמפ 'לס תועיכקס ןוכסס תויס ן"במר תגססמ ס"במר תלצה
 . 'כ כ"כ מ"פ סויס וננוכססכ סתיס סירלמכ תועיבקס ןוכסס יכ רמסס לכנס וכיכר לע
 . ופכ ג"מפ .סילקס יכטסמ לע
 . ₪ ר"ג ד"מפ 'וכו ןיכס יפ56 םיס רמסמ לט ותעדב ס"במרל עויס
 . '5 ד"ג ס"מפ וסכו וסק סתיס כותכס לע 'יטרפ מ פלק ירכד לוטב
 סורטכ וכיפוכר תטיס ילח6 ךורעס לעכו יספלסס ומכ וכסמנ ללט סיסרפמ סמכ לע

 קלוז .סככסו סיעותו סיכולס .רכדכ וירכקו י"טב לעו , ןופס ליתפ
 ילו ז"מ ו"מ .סנוסכס ידגכ יקרפכ סלפ

 . '3 ז"ע 6'כפ וע6 ינסו ךלמס זכנומ לפ סתעד 'סותו .י"טר לע
 . 5 'פ ש"כפ סנס ותולב ויס ןס ףס ורוסככ ן'כס לע
 . 5 5 ו'כפ טדקס לקס תוכמכ ן"כמכמ סנגס תורשפא
 ופ .יכ בותכ3 וסורפב ן'כמב לעו - תפס סורבדמ כופכמ וטורפ3 ט"סס לע

 . '3 15 ז'לפ סכונ6 רכדמס
 יב "5 ם'כפ רסנס רכע בָמכב סנתכ .סרותסט סירמופס לע
 . 3 'ק .ע'כפ ויתולל סימעטסו תודוקנס למס ןמז לע פועד פלק לוטב
 ן"כמרו ג"מס מ"ר לע סלסס תוכולסמכ | . ךוכס 'ס לע ווככדכ רקסלנ6 סכסס לע

 וסכדק ונכשל 'וגו סוקמס 56 סל יכ , 'וגו ןכ ןוסטפ חפכ '₪ וסל קר וכמ לכס
 . מס ללגעכ וימסר כורב י"י וכסיכי סמט , סעס תסכו

 תנספ ןימיה ץ'קל ךלרוגכ .דומעקו םוכסו תכמ תספס ככע סכר; םלשנ
 : דעו סלוט וסדק סט רסכ לכ ךרבוו :יפ רכדי י"י



 0 ב / ו

₪ ָ/ 4 0 
2 

 םינינעה ףקהו םיקרפה חול
 רפסה הזב םיאצמנה

 רומע ףר

 א ב

 א ג

 ט ףטנ רץט

5 

 סיס לוק .רפס תמדקס
 סעכס לע וגרכדו . "למ כט סרליפב ויסס סילכוגס סיסעכס .סקעמ
 סירפוכס ימכס תקל סגו . ל"זרל 55מכס ןמ ןס םדקס יכתכמ ןס ללככ
 . לפסס רוכחל סכסנ סיס ךילו 8 ומדק רסס ס"ס

 ינשה קלחה יקרפ חול
 םינקז תרדה ראותמה

 וכ לכוקו , ךלמס ימלת ימיכ וכתכוק קתעס תודופ לע ספיטסיר6 רוכס
 . ויסל יעסרקוליפל ככסמס ספיעסירל כתכו םינקז תרדה םדמ סט
 . וטסלות קיתעס> ךלמס | רכועתס ךיפ ספיעסיר5 רופס
 . סידוסיס .תוכיכ ךלמס תפמ ללי רסס תדס ככ
 , . סקקכס ןגסתפ
 לוסכו | ויפ0  לזעל6 תכוקתו |, רזעלס 56 ךלמס כתכ , א זט ףד דע

 . קוכוטסס סקעמ
 . סידכס סקעמו ןתלסס סטעמ
 , סינסכס  ילגכו = , תכזעסו , ךסמסו , סילסורי 35מו  ,סיעיכנס .סטעמ
 . ןידנכו לודגס ןסכס ןעו  סינסכס ןמו , ויתסת רש סירוליסו ,לכיססו
 . סילסורי ריעמו , ןויפ רס ר5כמ לע
 . לזעלס תכוטתו , סרותס לע תוללסו | , סינקזכ טזעלפ םריחכ
 רדסו , סינקזלו סכותל ךפמס םיוסתכסו ל סילקזוס תעגס

 . תוכססכ לומס
 . סימי סעכס .תכסמכ סינקזס לע ךלמס תוטלס , ב ל ףד רע ב | גכ

 ןולתפס .סויקו = . סכסומ .ןורתפ וררכ ךיסו לדכנ = יס3 סינקזס .דדוכתס - 0
 . סידוסיס תדע לכ סמ



 רומע ףד קרפ

 . לחל כטוק 0 כוס ןמ סינוס סיכטוק לע בכוסס דומילס סנתשנ סמ א גל א
 . ףלסתמס דומולס ינסנסכ זול וככס3 רפסס סז יקלפכ ךילו

 . ולמעמ 55 רשל סירפוס תודע סירכד תפקכ ומסיכס סרכס ב דל ב
 סע סללס סיטולדס תלקכ רכדל לוס סג לרקנס ירדנסכללס סידידי ב חל ג

 .יכס תיככ ופפמנ רסל סידוסיס תותכ לע רכודי סזכ סעפסכו ,וכל56 וכיט
 / ופרוקל = סיתולכ .רכזנס  סידידיכ ופפמכ רס6 סיכועס סירככדס ב אמ ד
 .ונתכותכ ל רסל רכזכס סידידי לל ססיל סיירטפס סיעננ תולרמ עכב5 ב ומ ה

 ספו וכ סמטסל רמסכס לכ לע רכזנס סידידי דעכ ירספמ תולכתס ב אנ
 | | . רמוס וילע ונרמג

 סילפוס סמכפ ןכו סינקזס תקתעס סשעמ לע וכיתוככל [ל5מכס ןוככסס א זנ ד
 ודכפנ סמכו , ורפס .נקתטס רככס ספמיטסירסמ | ד3ל | סיינופיס

 . ופיכסס סמכו
 סיכטמנסו סיעבסס קתעס ןיכ סנפלמת רסס תודכפס סעכ ול ןפמ א ₪  ח

 . קדקס יכתכב רטל .סיקדוממס סירכדכ ססילקל
 . וגלכזס סיסוקס ץולתל וכ50 לוע רקס ב גס ט
 'סמב וכיפוכר | סורכזס בנכס ינקז ת5 ןודקומ סוללגסככ5 תופס ב חס דוי

 . וקדלטטפ סכתכ ךיס דימת
 סנוכתס יס סויכ תע) 5ע0 סע וטחני סכועל ונימכס לוככ ב טס אי

 תופפמכ פלק ימפע לע וכפכ רשפ ססירכד תלקמ סיטוכ ןויסנסו
 יפ לע סלותס ינידכ | ןעכ ס3 ורכד 65 סנס יכ .  ןסילקמו
 קסמו לוסכס יתל3 יפדוכ סל רעמ תיילוכנ סלנקו יניסמ .פרוסמ
 סתוס םיסו ,ותרעססו סללס תמכמ יפכ לכ5 , ךרכ לכ ערכת
 סג .תויסמ דכל |. סמסס תוכילגב .ו5 .סימיכ | סינויעמל .תמסרופמ
 ₪5 ! סמ יסי . ס)סמ וביטוי תלקכ וס לכב ססירכד יכ רספס ןכ
 שלט וכ = לכנס = ורמסיט סרילפס) | סכסל .תותוכעב סקול .ךסמכ
 36 .יעכ תומזמכ ספתנ\ , סלקס ד5 55 םיגרמס לובי סז יכ ,ונוכ

 .ף6 ומיסוי ב5 יפנס יכ וקועידוס סמלע סס רככו ,סנולנ ורבד 2 רעל
 סידוסיס 6 תירכס ימ וכל דינסע סתולרכ 3'ז ססיבכדכ תיסכנ סיס ב 5 בי

 . סולל לסרנסו 91 קסלי-ןוד רמס*ץולתו סירפמ למ ס0ירדכסכפסמ
 סיכטס 22. לפיכו סלידנסכלסו .סיפסוכוע ולגו ודכלס ןכתי ךיש א חפ גי

 טיק םיקרפה חול

 ישילשה קלחה יקרפ חול
 הניב ירמא ראותמה

 , ןויכמו ס סוסי ןכבסמ דב סתויס יכסס ,פ'זר ורכז רסס סיפלפומס =
 . וסוקלי ימי ובס סיִעָבְְס תלקעס רמוכ שו סמו



 םיקרפה חול -
 יעיברה קלחה יקרפ חול

 הניב ירכא ראותמה
 ינשח רמאמה

 דוטע ףד קרפ
 סימכחס ירכד לע 9'ז סינולסלס וכיסבפממ סיכרל ומ5מכ רס6 תוקולסמ א  גצ דו

 - סמסמ רתוי ולרס כוטסכ ןיל לכס יכ ססקיו טדקס יכתכמ ם5ק רולבב

 תעד לע 55 תונוס תונוכל סיככ סיכוקכ ופילוס ססיסרלמכ וניתוככ ב | הצ וט
 ןולכז סס2 ןכ סג .תפלו סידומל תוככסל 235 ,  ססיטורפ תתמס ןסס
 ןמ סטקמס לכ ןככו . סטוספ ידימ .סיללוי סניק סייק סנומ סע
 , ומד םלס סמ ססיל סמימ סנס טספ םרדמס ןימסי וש םרדמל טספס
 . תודגסס כס לע ל"ז ססירכדּב רטק יסוק רתויו

 . וניפוככמ רפוסמס סוטיט לס ומטוסכ סנככ רסס סופיס ססעמ לע א | בק זט

 . סינס סנמס יככ סידילומ ויס סיכוטלרס םורוד כ"ז סכמלמ לע א הק זי

 | . פתסססתכל וס סוירד לוס םכוכ לוס "1 סרמלמ לע ב | זק חי

 ןורסל סזילמ סילכד וכ ופסונט סלוע רדס ןומדקס רפסס לע סכעס א יק שי
 . סידו ססכ ולח ּותלוז סירפס ןכמו

 עתק. ב ן יסע סילודנס סינסכס רפסמ לע 9'ז ססירכדכ סלנכ ליסיק לע ךורס א
 . ןופלכ תיככ ויסט ספול רפסע לע י"רו ק"כ ירכד תייסדו , יכש םיבב |

 .ס"לו סיכפונס יכפוסו וכימכס ןיכ סירופס תעקכ ולמכ כפל תוינקכס א וטק אב

 סנויס תועד לעו סיזיכנ כס םלכב סמקוסס סמכס רכד לע סיטודחו

 . תוכס יכפּכ ויס ךלמס יפני סמכו ,  סס (5מכס

 ק5מכ סלו קידלס ןועמס רכדכ קסלי ןוד רטסו יוגס ד"3לבס לע תונסס ָּפ | זיק בכ

 . . פוסס ססכ דחסמ רתוו

 ס"נמרו סידעס וניככ  לעו סירכזנס .סיעכחס יט לע תוגסס דוע א כק :גכ
 רסס תורטס> ןיכמס יכ ורמלט סרפו רותפכ רפסו ס)וע דוסי לעכו
 סלסתמ ותיטלכ .סיס ינס ןככמ סדוק סיגס פ"ט ל"זכ רכדכ ליסקס
 ןיכ ותוכלמ .קלסס ירח קר לסס 62 יכ , ןודקומ סורדנסכ36 םוכלמ
 . וסל ןכיבטח סל סלועכ סיכוי וכלמס ןינס תיט וכד וידבע תעברש

 סויס דע תוכטסל ןינמס וסט סינוי תוכל קיטלרמ ךסמכס ןמזכ ךיס | א  בכק דב

 . תכטסכ קולסמ תומוסס רתיו לרסי ימכס לכב ןיס סזס

 .תיפככס 'מגס ספתס תעמ קר סברמכ ןכמעב גוסכ וככי 'ריליל ןיכמס ךיש א גכק הכ-

 < .ןרתיסו יסוי 'ב3 / ופ5מכ סירמסמ ינס לע תויפוק ב הכק וכ

 סיספיפמ יפפ3 סיטעמ ש5ק ירופסכ יכ חנויק סג וכיתכת,ב5 תול ב טק זכ
 - / ל 4 2 85

 . וכל סודיגס 6לו סתתמ6 לע ודמע על סבותס 39% ל

 65 ספ לטבע סלכופס תודוסו סס כס6 ךלילו אלל | יש יל

 סתוטפכתסו .סעע כועב ססילע קוגסע סיכורמקס 6 34 םץנלמס ו
 ןפול סוסב ןיז יכו ,6מפעד ילימב סס) ₪525 רטס ס ל

 . סמולמ לכ סולפו סח וס סכותס ירכדכ ןסככס רמיע\ טיח
% 
% 



 בק םיקרפה חול

 ישימחה קלחה יקרפ חול
 םלוע ימי ראותמה

 ישילשה רמאמה
 ' דומע ףד קרפ
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 . כול דחו מנע יוס ןיכש יפפל תיס רמלמ לע

 .. .עורנ) וש ףיסוס) שי סל סריליל סינוע ולס סינטס ןינמ לע סריקס
 . סלפ יכלמ .סרוכ יס לע ינויס .יענופוכיסנע סיפ5מכס סירבד
 . סינמזוס רדסמ .ורפסכ יסרפס יניעסלטימ ירכד
 סתע ונפמו ימור) .ינוימ קתענ ירדכסכללס  סידידי> .סיתעס לפס
 . טדקס וטל
 סוגסכסו סרפ יכלמ רפסמ לע .סיימולל ןופיסויס  ירכדמ = סלועס
 | . תיכס ימי תיטסרכ ויס סילודג
 סונסכסו סכפ יכלמ .רפסמכ ירסיקס וליכ'וסכיס .ירכדמ | ספועס
 קיתעמס ירכדפו ול"יפכוק ירכדמ ןכו ,תיכס ימי תפחתכ ויסס סילודנס

 . סרפ יכלמ ךסכ סירלוכפ <
 סכפסוכ קפוסי טדקס-וכתכב ספמגס מ וכל .תונכוקמס ספועס תונט
 * תיכ ימי תיססרו ןוטסר תיכ ימי  עלמסו סירלמ דוכעט ךסמ תכיתכמ
 י"ת ןוססכ םיב ךסמ לע ססיפכ ללגרמ תויס סע סמל וכיפוכרו , ינט
 ךסמס יתל3 טרפכ סזמ רש ס"ית תוחפל ויסס וכוכוס לככ סיכס
 ןיכמ ןכ ומכ ויס (כ'ז 250 סג עדונו) ביוחתי ינרומ רכד סוככ ססילס
 סג סינפס לכלו . וכל .סכמכס לע לתו ומפעכ תמסס יפכ סעועס תוכס
 בטס סכרד תניסככ 'יתודוס לע כ"ז ססירכד לכו וכל55 \ גוסנס רפסמס
 . קעד י5ומל סיפוכנ סנס וקיזקס סמכתכ
 =. ילס תי3 רפסמכ וניתובר לע סיקפוסס תועד
 . סילודגס סיכסכס תלסלסמ וכיפוככ ןוכסס לע סלרג יטוק
 . סרפ יכלמ תלטלסמ ל'זר ןוכטס 5ע ספלכ יפוק
 . וסוככי 10505 תלספטמ ל"זר ןוכסס לע ספר יסוק
 . ורכזגפ תונטסס לע וניתוכר דעכ תוכוסס
 תיכ תונסכ רוס סזוס) שלעכ ןוכטה סוסב .תילדו .סכומל וכל ןיסס
 .פסינדכ .ךסלמס ירכלמ .סרפסמ לע סרעס | תחק> רטפלסו יכמ
 . סיטבסס סיעובסב
 . ונניכמל סרוליטיסונסכ ק קפס 'ליטמס ןיכעל ודידיו רכסעס ןיכ סירופס
 936 סינסס רסס ל % רקוי .ס"לס זכככ תיטמס תלוכ ליסוס9 ןילס
 .וטיסעס ןולרל וב סיוט סינמזס לכ סלועכו סויסמ

 רטאמה
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 ןופיסויס  יככדמ . ודסיתס | סיככו ינכלידילס | סכלמס יגליס ךיס

 | /-.. . םיקרפה טל |

 | יעיברה .רמאמה

 || = םוספו .ינויכ 595 סגכת ל) סליקע ךיפו סליקעל סלקנוסמ רסס םרפסב
 | = ינסו םולקנול ינטו , תועולס 350 = קיתעמ)  ססרופמס .סל"יוקל
 . ןיס סכ"יוקס
 . סנוסכס ידגכ תנומס לע וניטרפמ .תקונסמ
 . סנוסכס .ודג3 לק תנופת לע ספיטסירל יככדמ לויס

 , . סנוסכס ידגב תק תומס פע סיימורל ןופיסויס ירכלמ .65ויס

 | == ןוכנ סרכסו ,סנוסכס ידגכ תק תנומס לע סירלונס ימכפ ירבדמ לויס
 . וכככזט סידינמס תודעמ ןכו  סיכופכ) סיתופכ וכיתוכר ירכדמ .סילוס)

 . ןוטללס ןמ ןולסלס סזס תיכס דוככ סיסי לודג יכנס יגס רכד לע

 רקסס םיכככ .קרפס .סויסו תוינומדקס ןמ '3 'פ 'כ .רפס סוימורל

 . הדות לרקנ
 .[/0מ ויסנט סועודג סינסכס לכ רפסמ 3ע סיימור) ןופיסויס יככל

 4 . ב'כוי תיכס ןכרס דע ןסכס

 . ./  לג6כתט תועכ ו תולודג תוכומ לע סימעפל ולרתי רט תותוסס לע

 | 0 פע דימפ וכנפתי תוכס | גסנמו סיסיבגס יפ לע סידוסוס ךיל

 < קיפ סלכ תוכנמס לע ולפתי סז וכתולגכו , ססכ סודורס סיכלמס

 . טקסו סולט .סתוניכ 'ִס

 . םדקס לקסו רסנס רבע כתכ לט םויתופס לע

 . וכמעב ימרלס ןוטל גסנמו סדוקס ןוסל תומדק לע

 . טדקס ןוטל> רט  תויתופס תומדק לע
 . סדקס ןוטפל רסס סימעטסו תודוקנס .תומדק לע
 . טלקס ןוסכ5 סירכוסמס סיריטס לע

 . כ"ז .ילספכיוורפ סטע .ןוסגסמ סנסס

 " . ל"נס "סכקסל כ"ז רכסמס .ברסמ סגטס) סכוטת
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